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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 19 lipca 2021 r. Nr ZT29

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

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

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

(210) 471443 (220) 2017 05 10
(731) JAKUBIEC SEBASTIAN MATEUSZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Carbon Media
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, 
usługi public relations, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, agencje reklamowe, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpo-
wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzi-
nie mediów społecznościowych, usługi w zakresie pozycjono-
wania, optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych, 
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, marketing 
treści, marketing bezpośredni wykorzystujący pocztę elek-
troniczną, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, 
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, analiza w zakresie marketingu, 
audyt, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynku, badania marketingowe, sys-
tematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, 
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie 
marketingu, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
marketing w mediach społecznościowych, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem In-
ternetu i innych mediów, przygotowanie materiałów reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie wszel-
kich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji 
marketingowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych.

(210) 482800 (220) 2018 02 26
(731) PROWANA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Janków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jacek Placek

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 dania gotowe do spożycia, przygotowane 
na bazie mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego, ba-
raniny świeże i mrożone, zestawy obiadowe składające się 
z mięsa lub owoców morza, krokiety, kebaby, placki ziemnia-
czane, mięso, wyroby wędliniarskie, ryby, flaki, chipsy ziem-
niaczane, chrupki ziemniaczane, dziczyzna, owoce morza, 
koncentraty rosołowe, koncentraty zup, koncentraty pomi-
dorowe, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, 
konserwy mięsne i rybne, pasztety, ekstrakty mięsne, oleje 
jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery 
z owoców i warzyw, kapusta kiszona, ogórki kiszone, korni-
szony, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne 
i rybne, owoce i warzywa suszone, grzyby suszone, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetwo-
rzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki mięsne 
i warzywne, dania gotowe do spożycia na bazie mięsa, ryb, 
dziczyzny, pasztety, hamburgery, hot - dogi, warzywa i owo-
ce suszone, galarety z mięsa, zapiekanki, owoce i warzywa 
przetworzone, jogurty, kefiry, 30 aromaty do żywności, pie-
czywo, bułki, chleb, gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, 
sorbety lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, spaghetti, 
żywność na bazie mąki, pieczywo, pieczywo zamrożone, 
mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, dania 
gotowe do spożycia na bazie owoców i warzyw, mrożonki 
z owoców i warzyw zawarte w tej klasie, kawa, substytuty 
kawy, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, 
miód, musztarda, przyprawy, ryż, sosy sałatkowe, przypra-
wy i sosy do mięsa, suchary, sól, wyroby zbożowe, paluszki, 
precle, produkty mączne, mięso w cieście, paszteciki, pie-
rożki, placki, preparaty zbożowe, ciasta, ciastka, biszkopty, 
herbatniki, wyroby mleczne cukiernicze, przekąski na ba-
zie zbóż, wyroby czekoladowe, czekolady, batony, cukierki, 
pesto, pierniki, ciasto mrożone na ciasto, sorbety jako lody, 
makarony, naleśniki, pierogi, 32 napoje bezalkoholowe, 
piwo, napoje energetyczne, wody stołowe, wody mineral-
ne, soki owocowe i warzywne, nektary, napoje owocowe 
i warzywne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów 
żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów 
żywnościowych za pośrednictwem Internetu, 43 usługi ga-
stronomiczne, catering, przygotowanie i dostarczanie dań 
na zamówienie, bary szybkiej obsługi, bary sałatkowe, re-
stauracje, stołówki, prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, 
kafeterii, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem.

(210) 509775 (220) 2020 02 06
(731) VIRIDIAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Viridian
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, analizato-
ry do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do ce-
lów medycznych, defibrylatory, elektrokardiografy, pompy 
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do celów medycznych, aparatura medyczna wspomagająca 
sztuczne oddychanie, stymulatory serca, urządzenia do mo-
nitorowania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia 
do sztucznego oddychania, liczniki pulsu, 35 promocja sprze-
daży dla osób trzecich, reklama, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi 
w zakresie przedstawicielstw handlowych, pokazy towarów, 
informacja handlowa, publikowanie tekstów promocyjnych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie aparatury 
i instrumentów medycznych, 37 usługi w zakresie instalacji 
aparatury medycznej, usługi w zakresie konserwacji i napra-
wy aparatury medycznej, usługi doradcze w zakresie insta-
lacji i konserwacji urządzeń i sprzętu medycznego, 39 do-
stawa towarów, 41 szkolenia w zakresie urządzeń, aparatury 
i instrumentów medycznych, szkolenia w zakresie ochrony 
zdrowia, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycz-
nej, 42 projektowanie i realizacja systemów monitorowania 
pacjentów, projektowanie i realizacja medycznej aparatury 
diagnostycznej, 44 usługi doradcze w zakresie diagnostyki 
i monitorowania pacjentów.

(210) 510375 (220) 2020 02 19
(731) UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASURIAN YACHT & GOLF RESORT

(531) 06.03.01, 18.03.02, 21.03.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie promocji 
dotyczącej mieszkań, kondominium i wszelkiego rodzaju 
nieruchomości oraz urządzeń i udogodnień z nimi związa-
nych, 36 usługi deweloperskie związane z finansowaniem 
i obrotem nieruchomościami, świadczenie usług w zakresie 
rozwoju, zakupu, sprzedaży, finansowania, zarządzania, ob-
sługi, dzierżawy, pośrednictwa dotyczącego mieszkań, kon-
dominium i wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz urzą-
dzeń i udogodnień z nimi związanych, inwestowanie i obrót 
nieruchomościami na własny rachunek, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, 
wycena nieruchomości, usługi finansowe, analizy finansowe, 
operacje finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo kre-
dytowe, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
tworzenie funduszy, agencje nieruchomości, doradztwo 
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje 
finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie 
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, sponsorowanie finansowe, usługi finansowania, 
wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie 
nieruchomością, 37 usługi w zakresie kompleksowego pro-
wadzenia prac budowlanych, usługi w zakresie komplekso-
wego prowadzenia prac montażowych dotyczących kon-
strukcji budynków, usługi remontowe dotyczące budynków, 
usługi w zakresie kompleksowego wykańczania i prowadze-
nia nadzoru budowlanego, 38 przesyłanie informacji teksto-
wych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputero-
wych i sieci internetowej, usługi dostępu do internetowych 
serwisów informacyjnych, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 41 usługi 
wydawnicze, usługi w zakresie organizacji imprez sporto-

wych, rekreacyjnych, zawodów, nauczanie, szkolenie, usługi 
w zakresie organizacji pokazów w celach rozrywkowych, kul-
turalnych i edukacyjnych, prowadzenie treningów w zakresie 
dyscyplin sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, 
przedstawień, przyjęć, balów, organizacja wypoczynku, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów.

(210) 511704 (220) 2020 03 20
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków 
(540) (znak słowny)
(540) AMBRA BIANCA
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży pro-
duktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-
dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-
mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-
mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji 
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 513270 (220) 2020 05 08
(731) INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU ŻYCIA 

PROFESORA JAROSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) POLSKA DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
podcasty do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
elektroniczne sprawozdania do pobrania, biuletyny elektro-
niczne do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, pliki mul-
timedialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania, gazety 
elektroniczne do pobrania, publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej 
[do pobrania], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci 
magazynów, filmy wideo, filmy animowane, wstępnie nagra-
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ne filmy, filmy do pobrania, płyty wideo z nagranymi filmami 
animowanymi, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematogra-
ficznych, nagrania wideo z filmami, 16 książki, książki informa-
cyjne, podręczniki [książki], książki edukacyjne, książki z grafiką, 
książki z regulaminami, książki z plakatami, książki z obrazkami, 
książki zawierające wzorce ściennych materiałów, książki z za-
daniami dla dzieci, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, agendy, 
banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe 
z papieru, biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały druko-
wane], broszury, broszury drukowane, czasopisma branżowe, 
czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, drukowane 
ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane diagra-
my, drukowane flipcharty, drukowane foldery informacyjne, 
drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, drukowa-
ne jadłospisy, drukowane karty informacyjne, drukowane kar-
ty na przepisy, drukowane karty odpowiedzi, drukowane ma-
teriały dydaktyczne, drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały 
ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane ma-
teriały szkoleniowe, drukowane programy zajęć, drukowane 
raporty z badań, drukowane ulotki informacyjne, drukowane 
wykresy, drukowany materiał promocyjny, fiszki, formularze 
[blankiety, druki], formularze czyste, ilustrowane albumy, jadło-
spisy, karty informacyjne, książki dla dzieci, książki dla dzieci 
z elementem audio, kwestionariusze drukowane, listy informa-
cyjne, materiały drukowane do celów instruktażowych, mate-
riały edukacyjne i instruktażowe, periodyki, periodyki [czasopi-
sma], plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty 
z kartonu, podręczniki, podręczniki edukacyjne, podręczniki 
instruktażowe, podręczniki instruktażowe do celów naucza-
nia, podręczniki pomocnicze do nauki, publikacje drukowane, 
publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, 
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe 
szyldy papierowe, szyldy papierowe, szyldy reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, tabele dru-
kowane, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tek-
tury, tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], ulotki, ulotki 
drukowane, ulotki instrukcyjne, ulotki reklamowe, wykłady 
drukowane, wykresy, 38 komunikacja za pośrednictwem blo-
gów online, podcasting, przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, przekazywanie informacji za pomo-
cą komputera, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie 
informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie we-
bcastów, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednic-
twem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, prze-
syłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci 
komputerowych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem 
witryny internetowej, przesyłanie wiadomości za pomocą sie-
ci internetowej (web messaging), transmisja danych i informa-
cji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści, generowanych przez użytkownika, treści au-
dio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja pod-
kastów, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedial-
nych, transmisja publikacji elektronicznych online, transmisja 
strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja stru-
mieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja 
treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem 
Internetu, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wia-
domości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, 41 usługi pisania blogów, administrowa-
nie [organizacja] konkursami, akademie, akredytacja usług 
edukacyjnych, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyj-

nych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych 
dla osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo specjali-
styczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, 
edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], eduka-
cja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter-
netu czy ekstranetów, edukacja w zakresie świadomości ru-
chowej, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja 
o edukacji, informacje związane z egzaminowaniem, konfe-
rencje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizo-
wanie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja 
lub rozrywka], kursy instruktażowe, kursy korespondencyjne, 
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, 
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, medyczne usługi edukacyjne, na-
uczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie w dziedzinie me-
dycyny, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, na-
uczanie w zakresie zdrowia, nauczanie wspomagane kom-
puterowo, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowy-
wanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie spra-
wozdań w zakresie nauczania, organizacja i przeprowadza-
nie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyj-
nych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja 
warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organiza-
cja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i pro-
wadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie 
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie zjaz-
dów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferen-
cji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, organizowanie komputerowych kursów 
szkoleniowych, organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie kongresów 
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizo-
wanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie 
programów szkoleniowych, organizowanie seminariów do-
tyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie semina-
riów edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, 
organizowanie wykładów, organizowanie zajęć dydaktycz-
nych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, orga-
nizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, produkcja mate-
riałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych se-
minariach, produkcja filmów w celach edukacyjnych, pro-
dukcja filmów szkoleniowych, prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów instruk-
tażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi 
i dorosłych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowa-
dzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie 
kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, 
prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagad-
nień medycznych, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
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cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów 
do publikacji, przygotowywanie seminariów dotyczących 
szkoleń, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publi-
kacja materiałów edukacyjnych, publikacja podręczników 
użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, publikacje multimedialne, publikowanie, publi-
kowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czaso-
pism internetowych, publikowanie czasopism, książek i pod-
ręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie doku-
mentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów dru-
kowanych dotyczących edukacji, publikowanie podręczni-
ków szkoleniowych, publikowanie podręczników, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów me-
dycznych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, se-
minaria, seminaria edukacyjne, skomputeryzowane szkole-
nia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, 
świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, sympo-
zja związane z edukacją, szkolenia edukacyjne, szkolenia i na-
uczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie me-
dycyny, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie w zakre-
sie diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie żywienia 
[nie medyczne], testy edukacyjne, tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie infor-
macji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fi-
zycznej, udostępnianie publikacji on-line, usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi 
edukacji medycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne 
związane z odżywianiem, usługi w zakresie przygotowywa-
nia programów nauczania, usługi w zakresie publikacji biule-
tynów, usługi w zakresie publikowania online, wydawanie 
audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czaso-
pism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie kursów 
dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów edu-
kacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń 
online, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
zarządzanie usługami edukacyjnymi, 42 badania naukowe 
do celów medycznych, badania w dziedzinie żywności, ba-
dania w zakresie medycyny, badania żywności, doradztwo 
techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących arty-
kułów spożywczych i suplementów diety, konsultacje na te-
mat higieny żywności, profesjonalne usługi doradcze doty-
czące technologii żywności, projektowanie i opracowywa-
nie metod do testów i analiz, prowadzenie badań nauko-
wych, sporządzanie raportów naukowych, udzielanie infor-
macji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycz-
nym i weterynaryjnym, usługi badań i analiz biologicznych, 
usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi ba-
dawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi dorad-

cze w zakresie nauki, usługi laboratoriów biologicznych, usłu-
gi laboratorium badań biologicznych, usługi naukowe, usługi 
naukowe i badania w tym zakresie, usługi naukowe i technolo-
giczne, usługi w zakresie analiz i badań chemicznych.

(210) 515554 (220) 2020 07 03
(731) SZEPLEWICZ BOGUMIŁ, Rewal
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Atlantis

(531) 26.03.18, 26.04.22, 27.01.05, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżute-
rię i pudełka na zegarki, biżuteria, 25 odzież, nakrycia głowy, 
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą.

(210) 516589 (220) 2020 07 29
(731) SZUMISIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) SzumMi
(510), (511) 9 aparaty do wytwarzania dźwięków, elektro-
niczne urządzenia audio, elektroniczne urządzenia do emisji 
szumów, pokrowce, etui, futerały do przenośnych urządzeń 
elektronicznych, 18 torby, torebki, walizki, parasole, paski skó-
rzane, portfele, portmonetki, kosmetyczki podróżne, plecaki, 
35 reklama, marketing, badania marketingowe, badania kon-
sumenckie, reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe i usługi w zakresie in-
formacji handlowej za pośrednictwem Internetu, wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż 
detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: aparatów 
do wytwarzania dźwięków, elektronicznych urządzeń audio, 
elektronicznych urządzeń do emisji szumów, pokrowców, 
etui, futerałów do przenośnych urządzeń elektronicznych, 
toreb, torebek, walizek, parasoli, pasków skórzanych, portfeli, 
portmonetek, kosmetyczek podróżnych, plecaków.

(210) 518929 (220) 2020 09 30
(731) JAREMKO MAŁGORZATA, DOMIAŃSKI PIOTR MEXTRA 

GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAST

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble, stoły, meble ogrodowe, krzesła, 
24 obrusy, pokrowce i narzuty na meble, 35 usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: 
krzesła, meble ogrodowe, stelaże do łóżek, materace, pokry-
cia podłogowe.
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(210) 518930 (220) 2020 09 30
(731) JAREMKO MAŁGORZATA, DOMIAŃSKI PIOTR MEXTRA 

GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) VAST
(510), (511) 20 meble, stoły, meble ogrodowe, krzesła, 
24 obrusy, pokrowce i narzuty na meble, 35 usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: 
krzesła, meble ogrodowe, stelaże do łóżek, materace, pokry-
cia podłogowe.

(210) 519505 (220) 2020 10 15
(731) KLACZKOWSKA ANNA, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowny)
(540) CUDANKI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, spi-
nacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 24 wyroby tekstylne 
i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, materiały do fil-
trowania z tekstylnych materiałów, 25 nakrycia głowy, obu-
wie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek.

(210) 519841 (220) 2020 10 23
(731) SAGAN JOANNA, PASICKA AGATA LEANGO SPÓŁKA 

CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASTE manager

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej oraz ba-
dania rynkowe, analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analizy 
kosztów, analizy kosztów i korzyści, dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informa-
cji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie 
informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych 
związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, świad-
czenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych 
online, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie 
katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem świa-
towej sieci komputerowej, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych 
z działalnością gospodarczą, udzielanie informacji bizneso-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
udzielanie informacji handlowych, usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-

darczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie analizy 
cen, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności 
towarów, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w za-
kresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, 
doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie 
prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu biz-
nesowym w dziedzinie transportu i dostaw, udostępnianie 
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Inter-
necie, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji 
kontaktowych za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzeda-
ży i zakupu towarów, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, usługi w zakresie nawiązywania kon-
taktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi 
zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świad-
czenie usług na rzecz innych, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, dostarczanie informacji marketingowych, 
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, reklama towarów i usług sprzedawców 
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszu-
kiwania, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamo-
we w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
spraw środowiskowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, usługi aukcyjne online, usługi w zakresie licytacji 
świadczone w Internecie, usługi handlu detalicznego w za-
kresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie baterii, usługi handlu detalicznego w zakresie aku-
mulatorów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręczny-
mi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie gospodar-
ki odpadami oraz surowcami wtórnymi, dostarczanie infor-
macji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, gromadzenie pro-
ponowanych ofert w przetargach, pośrednictwo w kontak-
tach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, świadcze-
nie usług porównania cen online, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
usługi w zakresie zamówień online, usługi informacyjne dla 
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzi-
nie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 40 udziela-
nie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń 
do zagęszczania odpadów, udzielanie informacji związanych 
z wynajmem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, 
udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci, usługi z zakresu zarządzania 
odpadami [recykling].
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(210) 519961 (220) 2020 10 27
(731) POROWSKI BERNARD, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Passion du Vin SELECTIONNEUR & MARCHAND DE 

GRANDS VINS

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.06
(510), (511) 33 ekstrakty i esencje alkoholowe, napoje alko-
holowe, w tym: wina, aperitify, wermuty, napoje winopodob-
ne i winopochodne, whisky, brandy, wódki, nalewki, likiery, 
dżin, jabłecznik, koktajle, miód pitny, rum, sake, ekstrakty 
owocowe z alkoholem, 35 dystrybucja materiałów reklamo-
wych, w tym: ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, 
pokazy towarów i promocje sprzedaży, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, po-
średnictwo i promocja w zakresie organizowania sprzedaży, 
prowadzenie sklepów i hurtowni z wyrobami alkoholowymi, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, import 
i eksport wyrobów alkoholowych, doradztwo marketingowe 
i organizacyjne w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów 
alkoholowych, pośrednictwo handlowe w zakresie wyszuki-
wania partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu 
kontraktów, 43 prowadzenie winiarni, kawiarni, kafeterii, ba-
rów i restauracji, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach 
i domach wczasowych, usługi świadczone przez winiarnie, 
usługi gastronomiczne.

(210) 520226 (220) 2020 11 01
(731) DURDA ALBERT, Wólka Szczecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Happy Energy

(531) 02.09.04, 02.09.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 pompy ciepła do przetwarzania energii, 
pompy ciepła, 37 instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych.

(210) 520495 (220) 2020 11 06
(731) FUNDACJA CENTAURUS-MIĘDZYNARODOWA 

ORGANIZACJA NA RZECZ ZWIERZĄT I EKOLOGII, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAINTED BY HORSE

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 

weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, 
herbicydy, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa-
rzania danych, komputery, programy komputerowe, urzą-
dzenia do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały 
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle 
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 24 tekstylia 
i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 35 Reklama, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej, administrowanie działalności gospodar-
czej, prace biurowe, 44 usługi medyczne, usługi weteryna-
ryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 520496 (220) 2020 11 06
(731) FUNDACJA CENTAURUS-MIĘDZYNARODOWA 

ORGANIZACJA NA RZECZ ZWIERZĄT I EKOLOGII, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRAPAMI MALOWANE

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, 
herbicydy, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, D/D i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa-
rzania danych, komputery, programy komputerowe, urzą-
dzenia do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały 
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introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle 
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 24 tekstylia 
i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej, administrowanie działalności gospodar-
czej, prace biurowe, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryj-
ne, higieny i urody dla ludzi i zwierząt, rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem.

(210) 520497 (220) 2020 11 06
(731) SAJNÓG MAREK, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sztiglownia.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.01.99, 21.03.19
(510), (511) 16 mapy, afisze, blankiety, broszury, czasopisma, 
periodyki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, papier 
do malarstwa i kaligrafii, katalogi, książki, materiały do na-
uczania, notesy, podręczniki, prospekty, publikacje drukowa-
ne, reprodukcje graficzne, obrazy i zdjęcia, 18 torebki, torby, 
torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, 
torby szkolne, torby turystyczne, 25 apaszki, berety, czapki, 
czapki z daszkiem, kapelusze, opaski na głowę, bielizna, bie-
lizna osobista, bluzki, bluzy, body, koszulki, ubrania, kostiu-
my, kostiumy kąpielowe, kamizelki, kombinezony, koszule 
męskie, krawaty, marynarki, palta, paski do odzieży, piżamy, 
płaszcze, pulowery, rękawice, spodenki, spodnie, spódnice, 
suknie, swetry, szale, szlafroki, T-shirty, ubrania wierzchnie, 
ubrania dziecięce, obuwie w tym: botki, buty sznurowane, 
pantofle, sandały, chodaki, buty narciarskie, buty piłkarskie, 
kalosze, klapki kąpielowe, pantofle gimnastyczne, obuwie 
plażowe, obuwie sportowe, wkładki do obuwia, 28 zabawki 
dla dzieci w tym lalki, lalki szmaciane, ubranka dla lalek.

(210) 521165 (220) 2020 11 21
(731) DELI2 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DELI2.PL
(510), (511) 35 sprzedaż stacjonarna i przez Internet produk-
tów spożywczych.

(210) 522547 (220) 2020 12 22
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W RADOMSKU, Radomsko
(540) (znak słowny)
(540) Milk Style
(510), (511) 29 mleko, mleko w proszku, masło, śmietany 
i śmietanki, twarogi, twarogi sernikowe, sery, serki, serki wiej-
skie, maślanki, kefiry, jogurty, desery.

(210) 523250 (220) 2021 01 18
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) VIFON For Today Since 1963 Premium Gold Coffe 
VIETNAM COFFEE ORIGINAL 100% Arabica

(531) 01.01.05, 05.07.27, 06.01.04, 06.19.09, 11.03.05, 11.03.04, 
26.04.16, 26.04.22, 25.01.01, 25.01.25, 24.03.07, 24.03.18, 
24.03.11, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 21 Serwisy do kawy [zastawa stołowa], ręczne 
młynki do kawy, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 
Dzbanki do kawy, nieelektryczne, 30 Kawa, kapsułki z kawą, 
kawa niepalona, kawa nienaturalna, cykoria, preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], Napoje bezalkoholo-
we na bazie kawy.

(210) 523251 (220) 2021 01 18
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON For Today Since 1963 Premium Blue Ocean 

VIETNAM COFFEE ORIGINAL 70% Arabica 30% 
Robusta

(531) 01.01.05, 05.07.27, 06.01.04, 06.19.09, 11.03.04, 11.03.05, 
24.03.07, 24.03.11, 24.03.18, 25.01.01, 25.01.25, 26.04.16, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 21 Serwisy do kawy [zastawa stołowa], ręczne 
młynki do kawy, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 
Dzbanki do kawy, nieelektryczne, 30 Kawa, kapsułki z kawą, 
kawa niepalona, kawa nienaturalna, cykoria, preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], Napoje bezalkoholo-
we o smaku kawy.

(210) 523553 (220) 2021 01 07
(731) SOLVACHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) solvachem

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 1 chemikalia organiczne i nieorganiczne (kwa-
sy organiczne i nieorganiczne, alkohole, estry, etery, sole, 
tlenki, octany, benzen, toluen, ksylen ), gazy pędne do aero-
zoli, gliceryna, kwasy tłuszczowe, sól kamienna, nawozy, talk 
do użytku w farbach, szpat ciężki, tworzywa sztuczne nie-
przetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzo-
ne, benzyny lakiernicze, glikole, 2 barwniki i pigmenty suche 
i ciekłe, przemysłowe do zastosowania w rożnych gałęziach 
przemysłu- tworzyw sztucznych, farb i lakierów, elastomerów, 
benzyny lakowe jako rozpuszczalniki, 3 Olej arganowy, mydła, 
4 alkohol etylowy odwodniony do zastosowań paliwowych, 
węgiel, antracyt, olej napędowy, benzyna silnikowa, parafiny, 
wazelina do celów przemysłowych, smary przemysłowe, oleje 
przemysłowe ropopochodne, oleje roślinne do celów przemy-
słowych, benzyna do celów przemysłowych, 5 środki myjąco 
dezynfekujące do przemysłu spożywczego, biocydy, gliceryna 
farmaceutyczna, 17 Mika, olej transformatorowy, 19 mączka 
i granulaty mineralne, szkło izolacyjne stosowane w przemyśle 
budowlanym (materiały budowlane niemetalowe), cement, 
gips, wapno, kreda, marmur.

(210) 523974 (220) 2021 02 02
(731) KOWALSKI KAMIL PIKITIKI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PIKITIKI
(510), (511) 16 Aplikacje z papieru, Drukowane etykiet-
ki papierowe, Dekoracje z papieru lub tektury, Dekoracje 
na przyjęcia z papieru metalizowanego, Etykietki na pre-
zenty, Etykiety adresowe, Etykiety kartonowe na bagaż, 
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety [owijki] na bu-
telki z papieru lub kartonu, Etykiety papierowe do ścierania 
na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylepne 
z papieru, Etykiety tekturowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety 
z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Figurki wykonane 
z papieru, Figurki wykonane z tektury, Karty, Karty do al-
bumów fotograficznych, Karty do kolekcjonowania, Karty 
do kolekcjonowania, inne niż do gier, Karty drukowane, Kar-
ty indeksowe, Karty informacyjne, Karty obrazkowe, Karty 
okolicznościowe, Karty pocztowe, Karty upominkowe, Karty 
z nazwiskami, Karty z pytaniami, Kokardy papierowe, Kokardy 
do pakowania ozdobnego, Materiały do dekoracji, Ozdobne 
rzeźby wykonane z masy papierowej, Ozdoby papierowe 
na przyjęcia, Ozdoby papierowe do prezentów, Wstążki pa-
pierowe, Opakowania ozdobne z papieru i tektury, 20 Szpul-
ki drewniane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Wieszaki 
do ubrań, Ozdobne statuetki wykonane z drewna, Ozdobne 
figurki wykonane z drewna, Ozdoby i dekoracje wykonane 
z drewna i tworzyw sztucznych, 26 Cekiny, Frędzle, Falbanki 
koronkowe, Emblematy wyszywane, Dodatki do odzieży, Ar-
tykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Kokardy, roze-
ty, Koraliki ceramiczne, inne niż do wyrobu biżuterii, Koraliki 
do ozdabiania, Koronkowe ozdoby, Kwiaty sztuczne, Ozdob-
ne plakietki, Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], 
Strusie pióra, Sznurki do ozdabiania, Sztuczne kwiaty w bu-
kietach, Sztuczne kwiaty z papieru, Sztuczne kwiaty z tkanin, 
Sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, Sztuczne owoce, 

Sztuczne rośliny, Sztuczne warzywa, Tekstylne kokardy 
do pakowania prezentów, Tekstylne kokardy ozdobne do de-
koracji, Wstążki, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków 
lub breloków do kluczy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ozdobnymi do prezentów i kwiatów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekora-
cjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami ozdobnymi do prezentów i kwiatów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnej 
sieci komputerowej w związku z dekoracjami świątecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnej sieci kom-
puterowej w związku z artykułami ozdobnymi do prezentów 
i kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnej 
sieci komputerowej w związku z artykułami papierniczymi.

(210) 524106 (220) 2021 02 03
(731) FUNDACJA TARG PIETRUSZKOWY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TARG PIETRUSZKOWY
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, usługi 
pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi handlu 
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, wypoży-
czanie stoisk handlowych.

(210) 524279 (220) 2021 02 08
(731) FRĄCKOWIAK MAŁGORZATA, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSIA AMARO GA

(531) 08.01.15, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery.

(210) 524396 (220) 2021 02 10
(731) SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD, 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUETTI

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasilacze 
przenośne (akumulatory), Zasilacze sieciowe, Elektroniczne 
zasilacze, Banki energii, Zasilacze awaryjne UPS.

(210) 524704 (220) 2021 02 16
(731) PRZYGODA KATARZYNA POPCORN FILM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POPCORN FILM
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(531) 12.01.09, 16.03.05, 16.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.

(210) 524773 (220) 2021 02 17
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIVIER X

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów.

(210) 524805 (220) 2021 02 18
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARIE BOCQUEL

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów.

(210) 525483 (220) 2021 03 02
(731) GAMEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) GAMEAT
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Ba-
toniki na bazie owoców i orzechów, Zupy, Jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, Nabiał i substytuty nabiału, Batony spożywcze 
na bazie soi, Buliony, Dipy, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, Przetworzone owady i larwy, Oleje 
i tłuszcze jadalne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
Falafel, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Dżemy, Ga-
laretki, Orzechy preparowane, Pikle, Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosoło-
we, Nasiona, przetworzone, Frytki, Gulasze, Hummus, Gu-
acamole, Gotowe dania z mięsa, Koncentraty zup, Mięso 
gotowe do spożycia, Omlety, Placki smażone, Oliwki nadzie-
wane, Paluszki serowe, Pulpety, Przystawki na bazie warzyw, 
Sałatki warzywne, Ratatouille, Szaszłyki, Zapiekanki - żyw-
ność, 30 Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Cheesebur-
gery, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Chipsy - produkty zbożowe, Batoni-
ki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Ciasta - słodkie 
lub słone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasto na bazie jaj, Warzywa w cieście, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, Dania na bazie 
ryżu, Gotowe pizze, Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Kanapki, Lasagne, Hamburgery w bułkach, Krakersy 
z preparatów zbożowych, Naleśniki, Mrożone produkty z cia-
sta nadziewane mięsem, Mięso zapiekane w cieście, Mięso 
z warzywami w cieście [pot pie], Pizza, Placki, Pierożki ravioli, 

Potrawy z makaronu, Przekąski słone, Bułki nadziewane, Mie-
szanki gotowe do pieczenia, Przekąski składające się głów-
nie z chleba, Przekąski słone na bazie zbóż, Quiche, Risotto, 
Sushi, Samosy, Ramen - japońskie danie na bazie makaronu, 
Sajgonki, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mię-
sa, Zawijana kanapka typu wrap, Tortille, Tosty francuskie., 
43 Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Doradztwo kulinarne, Hotelowe usługi kateringowe, 
Usługi kateringowe, Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia.

(210) 525752 (220) 2021 03 08
(731) SINORACKI MIŁOSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fly-Desk.com

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 Biurka, Biurka modułowe, Biurka z regulacją 
wysokości, Korytka do kabli z materiałów niemetalowych 
(inne niż elektryczne], Meble biurowe, Mocowania, konek-
tory i uchwyty do kabli, niemetalowe, Moduły biurkowe, 
Opaski spinające do kabli, Przenośne ścianki biurowe, Prze-
nośne biurka, Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, 
Ruchome biurka, Sprzęt biurowy [meble], Stojaki na biurka, 
Stoły biurowe.

(210) 525879 (220) 2021 03 10
(731) SOR TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tissino
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie artykułów odzieżowych.

(210) 526085 (220) 2021 03 15
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) PiniSept
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substan-
cje farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, Suplementy diety, Oleje leczni-
cze, Tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty 
multiwitaminowo-multiminerałowe, Preparaty witaminowe, 
Dodatki odżywcze i dietetyczne, Herbata lecznicza, Korze-
nie lekarskie, Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne 
do celów leczniczych, Kosmetyki dermatologiczne do celów 
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Wody lecznicze, Sole 
lecznicze, Nalewki do celów leczniczych, Napary do celów 
leczniczych, Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy mi-
neralne do żywności, Herbata z ziół do celów medycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Środki odkaża-
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jące, Materiały opatrunkowe, Materiały i środki sanitarne i hi-
gieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze 
pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płuka-
nia ust, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicz-
nych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej 
do użytku medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, 
Lecznicze suche szampony, Preparaty higieniczne do steryli-
zacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybak-
teryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybak-
teryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek do mycia 
rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Prepara-
ty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybak-
teryjne, Środki odkażające do użytku domowego, Substancje 
sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku medyczne-
go, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witami-
nowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witamino-
we w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów 
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stoso-
wane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbo-
gacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodat-
kami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwal-
nianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze 
suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty 
dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Prepara-
ty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, 
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutlenia-
cze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycz-
nych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku diete-

tycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witamino-
we w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki wita-
minowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych, Homeopatyczne 
maści przeciwzapalne, Maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę, 
Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciw swędze-
niu, Maści przeciwzapalne, Syropy do użytku farmaceutycz-
nego, Syrop na kaszel, Kremy do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycz-
nego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp 
(lecznicze -), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orga-
zmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy leczni-
cze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
Kremy uśmierzające ból, Kremy ziołowe do celów medycz-
nych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutycz-
ne, Miejscowe kremy znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze].

(210) 526086 (220) 2021 03 15
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) PiniSept L94
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substan-
cje farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, Suplementy diety, Oleje leczni-
cze, Tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty 
multiwitaminowo-multiminerałowe, Preparaty witaminowe, 
Dodatki odżywcze i dietetyczne, Herbata lecznicza, Korze-
nie lekarskie, Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne 
do celów leczniczych, Kosmetyki dermatologiczne do celów 
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Wody lecznicze, Sole 
lecznicze, Nalewki do celów leczniczych, Napary do celów 
leczniczych, Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy mi-
neralne do żywności, Herbata z ziół do celów medycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Środki odkaża-
jące, Materiały opatrunkowe, Materiały i środki sanitarne i hi-
gieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze 
pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płuka-
nia ust, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicz-
nych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej 
do użytku medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i od-
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każające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, 
Lecznicze suche szampony, Preparaty higieniczne do steryli-
zacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybak-
teryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybak-
teryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek do mycia 
rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Prepara-
ty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybak-
teryjne, Środki odkażające do użytku domowego, Substancje 
sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku medyczne-
go, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witami-
nowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witamino-
we w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów 
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stoso-
wane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbo-
gacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodat-
kami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwal-
nianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze 
suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty 
dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Prepara-
ty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, 
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutlenia-
cze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycz-
nych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku diete-
tycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witamino-
we w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki wita-
minowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-

cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych, Homeopatyczne 
maści przeciwzapalne, Maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę, 
Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciw swędze-
niu, Maści przeciwzapalne, Syropy do użytku farmaceutycz-
nego, Syrop na kaszel, Kremy do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycz-
nego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp 
(lecznicze -), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orga-
zmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy leczni-
cze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
Kremy uśmierzające ból, Kremy ziołowe do celów medycz-
nych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutycz-
ne, Miejscowe kremy znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze].

(210) 526294 (220) 2021 03 18
(731) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) OGNIK
(510), (511) 11 Piecyki gazowe, Piecyki olejowe, Piecyki naf-
towe, Piece nagrzewcze, Nagrzewnice, Urządzenia do ogrze-
wania, Ogrzewacze i nagrzewnice elektryczne, Ogrzewacze 
i nagrzewnice gazowe, Ogrzewacze i nagrzewnice olejowe, 
Podgrzewacze olejowe, Urządzenia gazowe do ogrzewania, 
Grzejniki elektryczne, Kominki, Kominki przenośne, Komin-
ki metalowe odlewane, Piecyki na drewno, Piece opalane 
drewnem, Piece o powolnym spalaniu opalane drewnem 
do użytku domowego, Piece na pelet, Wkłady kominkowe, 
Ruszty kominkowe do użytku domowego.

(210) 526555 (220) 2021 03 23
(731) PAPIEWSKI MICHAŁ MEDCOX, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) MEDCOX
(510), (511) 6 Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Meta-
lowe identyfikacyjne tabliczki, 10 Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Artykuły ortopedyczne, Bandaże do celów 
ortopedycznych, Bandaże podtrzymujące, Bandaże orto-
pedyczne, Fartuchy chirurgiczne, Fartuchy dla chirurgów, 
Fartuchy do użytku chirurgicznego, Medyczne fartuchy 
izolacyjne, Fartuchy do badania pacjentów, Ubrania usztyw-
niające do użytku medycznego, Ortopedyczne obuwie, 
Obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, 
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pa-
cjentów, Czepki chirurgiczne, Czepki ochronne na włosy 
do noszenia przez dentystów, Czepki ochronne na włosy 
do noszenia przez weterynarzy, Czepki ochronne na włosy 
do noszenia przez lekarzy, Chirurgiczne maski oddechowe, 
Maski chirurgiczne, Maski chirurgiczne z wysokim współ-
czynnikiem filtracji, Ochronne maski do oddychania do użyt-
ku chirurgicznego, Maski do zapobiegania zakażeniom, Ma-
ski higieniczne do celów medycznych, Maski higieniczne 
do osłony przed pyłem do celów medycznych, Maski me-
dyczne, Maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony 
przeciwbakteryjnej, Maski na twarz do użytku medyczne-
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go, Maski na twarz do użytku w chirurgii, Maski ochronne 
na nos do użytku medycznego, Maski ochronne do użytku 
przez pracowników medycznych, Maski ochronne do użyt-
ku przez chirurgów podczas operacji, Maski ochronne 
do użytku przez pracowników stomatologii, Maski na twarz 
do użytku w chirurgii dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski 
ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochron-
ne na nos do użytku dentystycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku dentystycznego, Maski stosowane przez 
personel medyczny, Maski z tlenem do użytku medyczne-
go, Odzież sterylna do użytku chirurgicznego, Stetoskopy, 
Stetoskopy medyczne, Termometry cyfrowe do celów me-
dycznych, Termometry do celów medycznych, Termometry 
do pomiaru gorączki, Otoskopy, Plastry chłodzące do celów 
medycznych, Prezerwatywy o właściwościach plemniko-
bójczych, Prezerwatywy ze środkami plemnikobójczymi, 
Urządzenia do łagodzenia chorób płuc, Urządzenia do po-
miaru funkcjonowania płuc, Urządzenia do masażu pleców, 
Wkładki na płaskostopie, Urządzenie do badania działania 
płuc do użytku medycznego, Skarpety przeciwżylakowe, 
Skarpety uciskowe zapobiegające zakrzepicy żył głębokich, 
Urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością 
seksualną, Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
16 Papierowe identyfikatory imienne, Papierowe etykietki 
identyfikacyjne, Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły 
biurowe], Notatniki [notesy], Notatniki, 18 Sportowe torby, 
Płócienne torby na zakupy, Podróżne (Torby -), Nosidełka dla 
zwierząt [torby], Plecaki, 21 Kubki, Kubki termiczne, Naczynia 
do mieszania koktajli [shakery], Butelki shakery sprzedawane 
puste, Bidony rowerowe, 25 Obuwie [z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], Obuwie, Odzież, T-shirty z krótkim ręka-
wem, Krótkie spodnie, Spodnie, Spodnie ciążowe, Spodnie 
do ćwiczeń fizycznych, Funkcjonalne koszulki termoaktyw-
ne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Skarpety termo-
aktywne, Termoaktywne nakrycia głowy, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki polo, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki bez rękawów do biegania, Bluzy dresowe, Bluzy 
polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Spodnie dresowe, Skarpety 
sportowe, Skarpety do sportów wodnych, Skarpety we-
wnętrzne do obuwia [stopki], Skarpety do jogi, Skarpety 
do kostek, Skarpety do spania, Czapki kolarskie, Czapki spor-
towe, Czapki z daszkiem, Czapki [nakrycia głowy], Japonki, 
Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Opaski przeciwpotne 
na głowę, Opaski przeciwpotne do tenisa, Koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci.

(210) 526627 (220) 2021 03 24
(731) KOKOSIŃSKA URSZULA, Warszawa;  

FIEDOROWICZ SZYMON, Węgajty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUNEK BEZ BARIER

(531) 02.09.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe słupy ogrodzeniowe, Słupy meta-
lowe, Barierki metalowe, Metalowe bariery zapobiegające 
wtargnięciom, Barierki bezpieczeństwa z metalu, Ogrodze-
nia metalowe, Bramy metalowe, Drzwi (bramy) żaluzjowe 
metalowe, Drzwi metalowe, Drzwi metalowe do garaży, 
9 Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy 
do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje 

do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie komputero-
we umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednic-
twem internetu, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
we wdrożeniu internetu rzeczy [IoT], Automatyczne systemy 
sterowania dostępem, Urządzenia do zdalnego sterowania, 
Systemy zarządzania budynkami [BMS], Automatyczne ba-
rierki bezpieczeństwa, Sterowniki ogrodzeń elektrycznych, 
Ogrodzenia zelektryfikowane, 16 Książki, Książki edukacyjne, 
Broszury drukowane, Certyfikaty drukowane, Drukowane 
foldery informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Materiały drukowane, Podręczniki, Poradniki, Karty informa-
cyjne, Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publi-
kacje reklamowe, Publikacje edukacyjne, Publikacje perio-
dyczne drukowane, Dyplomy drukowane, 39 Organizowanie 
transportu i podróży, Transport karetkowy, Usługi informa-
cyjne związane z transportem, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie transportu, Logistyka transportu, 
Transport drogowy, Holowanie, Informacja w zakresie ruchu 
drogowego, 41 Publikowanie książek, czasopism, Edukacja, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Roz-
powszechnianie materiałów edukacyjnych, Publikowanie, 
Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Edukacja prawna, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Publiko-
wanie książek instruktażowych, Publikowanie multimedialne 
książek, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Pu-
blikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
42 Testowanie produktów, Ocena jakości, Badanie jakości 
produktów, Usługi naukowo-technologiczne, Doradztwo 
technologiczne, Testowanie, analiza i ocena usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, Publikowanie informacji na-
ukowych, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci 
komputerowej, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku 
w komunikacji.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 526751 (220) 2021 03 26
(731) DĘBSKA ANETA DEWI ANETA DĘBSKI, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW DEWI

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kompaktowe kosme-
tyki do makijażu, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu 
skóry, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do ust, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozda-
biania, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie olejków, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie żeli, Ko-
smetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni 
do powiek, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci 
różu, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Maseczki do skó-
ry [kosmetyki], Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], 
Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Podkłady 
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do paznokci [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosme-
tyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry 
w kamieniu [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], 
Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Naklejane ozdo-
by do paznokci, Perfumy w płynie, Saszetki perfumowane, 
Woda perfumowana, 14 Ozdoby z biżuterii sztucznej, Wisiorki 
do kluczy (ozdoby lub breloczki), Artykuły ozdobne [ozdoby 
lub biżuteria] do użytku osobistego, Breloczki do kluczy jako 
biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby], Ozdoby [bi-
żuteria], 21 Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, Grze-
bienie do włosów, Grzebienie do tapirowania włosów, Szczot-
ki do włosów, 25 Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna 
damska, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna 
jednorazowa, Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garde-
roby], Bielizna osobista i nocna, Damska bielizna, 26 Ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, Ozdoby do włosów [nie z me-
tali szlachetnych], Gumka do związywania włosów, Gumki 
do kucyków i wstążki do włosów, Gumki do włosów, Klamry 
do włosów, Kokardy do włosów, Ozdoby do włosów w formie 
grzebieni, Ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania 
włosów, Spinki do włosów, Spinki [klamerki] do włosów, Spin-
ki-szczęki [akcesoria do włosów], Spinki [wsuwki] do włosów, 
Spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów].

(210) 527187 (220) 2021 04 01
(731) OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSMAN CONSTRUCTION CHEMICALS professional

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.11
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, impregnaty 
do drewna, kleje budowlane, spoiwa do murów, 2 barwniki 
i bejce do drewna, emalie i lakiery, farby emulsyjne, prepa-
raty do konserwacji drewna, taśmy antykorozyjne, 17 farby 
izolacyjne, szczeliwa do połączeń, taśmy i materiały uszczel-
niające do drzwi i okien, uszczelki i złącza budowlane, żywi-
ce akrylowe izolacyjne, żywice syntetyczne jako półprodukt, 
19 bitumiczne produkty dla budownictwa, materiały ognio-
trwałe niemetalowe, zaprawy murarskie.

(210) 527252 (220) 2021 04 08
(731) PWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L33

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.03.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, 
konferencji, podróży studyjnych i imprez rozrywkowych, Or-

ganizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych 
i rozrywkowych, Kształcenie ustawiczne, Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Publikowanie, Przygotowywanie tek-
stów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania online, 
Usługi doradcze w zakresie publikowania, Konsultacje edy-
torskie, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, Nagrywa-
nie materiałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowa-
nie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Usługi trenerskie w zakresie 
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompe-
tencji, Usługi w zakresie budowania zespołu, Doradztwo 
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj-
ne], Coaching w zakresie życia osobistego, Treningi rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobiste-
go, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 43 Tym-
czasowe zakwaterowanie, Hotele, Pensjonaty, Rezerwacje 
hotelowe, Rezerwowanie noclegów, miejsc w pensjona-
tach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie noclegów, 
Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Hotele dla 
zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożycza-
nie namiotów, konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji 
wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, 
spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów 
szkoleniowych, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki 
dla osób starszych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i na-
pojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedze-
nia i napojów, Usługi barowe, Prowadzenie barów szybkiej 
obsługi, Usługi cukiernicze, Przygotowywanie żywności i na-
pojów na zamówienie oraz ich dostawa, Restauracje, Kafete-
rie, Kawiarnie.

(210) 527265 (220) 2021 04 08
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) KREMI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze 
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.

(210) 527267 (220) 2021 04 08
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) DeliBIT
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze 
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
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(210) 527268 (220) 2021 04 08
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) Albanki
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyro-
by waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukierni-
cze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, 
sorbety.

(210) 527269 (220) 2021 04 08
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) Mulanki
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyro-
by waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukierni-
cze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, 
sorbety.

(210) 527270 (220) 2021 04 08
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) Blanki
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyro-
by waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukierni-
cze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, 
sorbety.

(210) 527271 (220) 2021 04 08
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) Topers
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyro-
by waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukierni-
cze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, 
sorbety.

(210) 527470 (220) 2021 04 13
(731) CANDER ŁUKASZ, SPIONEK JACEK CSVETERANS 

SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CS VETERANS GRUPA

(531) 26.04.01, 26.04.09, 25.05.25, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych, 35 Usługi sprze-
daży w zakresie: urządzenia i akcesoria malarskie, drukarskie, 
urządzenia do druku wodnego, kabiny lakiernicze, piece 
do wygrzewania, wanny do odlakierowywania, ramiona za-
nurzeniowe, myjki, środki ochrony osobistej BHP, folie z two-
rzyw sztucznych, 37 Usługi malarskie, lakiernicze, 40 Usługi 
druku, hydrografiki, termohydrografiki, Usługi nakładania 
powłok postaci druku i/lub nadrukowanej folii metodą hy-
drograficzną i termo-hydrograficzną na dowolne, zwłaszcza, 
przestrzenne przedmioty.

(210) 527523 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Für
(510), (511) 3 Środki czyszczące, Preparaty do wybielania, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Mydła do użytku domowego, dezynfekujące detergenty 
i środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodar-
stwa domowego, Środki czyszczące do użytku domowego, 
Płyny do czyszczenia, Środki czyszczące do usuwania plam, 
Detergenty do użytku domowego, Preparaty do czyszcze-
nia podłóg, Mieszaniny do nabłyszczania podłóg, Mieszan-
ki do pielęgnacji podłóg, Płyny do szorowania, Roztwory 
do szorowania, Substancje do szorowania, Płynne preparaty 
czyszczące, 21 Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszcze-
nia, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna chemii gospodarczej, 
środków do sprzątania i czyszczenia, sprzętów i artykułów 
do sprzątania i czyszczenia, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
chemii gospodarczej, środków do sprzątania i czyszczenia, 
sprzętów i artykułów do sprzątania i czyszczenia ekolo-
gicznego za pośrednictwem Internetu, 37 Usługi sprząta-
nia, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia 
w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi 
czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usuwanie odpadów 
[usługi czyszczenia], Usługi czyszczenia basenów, Usługi 
czyszczenia budynków od zewnątrz i wewnątrz, Usługi kom-
pleksowego czyszczenia pojazdów, Usługi czyszczenia sa-
mochodów [usługi myjni samochodowych automatycznych 
i ręcznych], Usługi czyszczenia artykułów z metalu, kamienia, 
plastiku i szkła, Usługi czyszczenia okien, Usługi czyszcze-
nia tkanin, tekstyliów, skór, futer i wyrobów wytworzonych 
z tych materiałów, Usługi czyszczenia odzieży i butów, Usługi 
czyszczenia maszyn, Usługi czyszczenia mebli, Usługi czysz-
czenia wykonywane za pomocą urządzeń do mycia z napę-
dem elektrycznym lub mechanicznym oraz pojazdów czysz-
czących z napędem elektrycznym lub mechanicznym.
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(210) 527548 (220) 2021 04 14
(731) UAB Gera dovana, Wilno, LT
(540) (znak słowny)
(540) SKY WALK
(510), (511) 41 Edukacja, Fotografia, Imprezy kulturalne, 
Informacja o rekreacji, Informacja o edukacji, Informacja 
o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczą-
ce działalności kulturalnej, Informacje dotyczące edukacji 
sportowej, Montaż filmów, Montaż wideo, Nauczanie, Or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja 
i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organiza-
cja i prezentacja widowisk, Organizacja przyjęć, Organizacja 
zajęć, Organizowanie i prowadzanie konferencji i semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
zawodów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edu-
kacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie 
gier, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych, Organizowanie kwizów, Organizowanie 
pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów 
w celach rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie tur-
niejów, Publikacja broszur, Publikacja kalendarzy, Publikacja 
kalendarzy imprez, Publikowanie, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie fotografii, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja bi-
letów na imprezy kulturalne, Rezerwacje koncertów, Rezer-
wowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Rozrywka, 
Rozrywka on-line, Seminaria, Szkolenie i instruktaż, Udziela-
nie informacji dotyczących rozrywki, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Usługi w zakresie kultury.

(210) 527708 (220) 2021 04 16
(731) LISIECKI MAREK, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM PROFILI ECOMAR1ML

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 6 metalowe profile do montażu paneli słonecz-
nych, metalowe profile do montażu paneli fotowoltaicznych, 
metalowe listwy do montażu paneli słonecznych, metalowe 
listwy do montażu paneli fotowoltaicznych, Listwy meta-
lowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Listwy 
profilowane metalowe dla budownictwa, 9 Instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrow-
nie fotowoltaiczne], Urządzenia i instalacje do wytwarzania 
promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania ener-
gii elektrycznej z energii słonecznej, Urządzenia i instalacje 

do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych 
niż medyczne, Komórki fotowoltaiczne, Falowniki fotowol-
taiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Kalibrowa-
ne referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne), Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarza-
nia energii elektrycznej z energii słonecznej, Listwy przeciw-
przepięciowe, Elektryczne listwy zaciskowe, Listwy zacisko-
we [złącza elektryczne], Listwy zasilające z gniazdami prze-
nośnymi, Przewody instalacji elektrycznych, Kable izolowane 
do instalacji elektrycznych, Urządzenia do diagnozowania 
instalacji elektrycznych, Materiały na przewody instalacji 
elektrycznych [kable], Instalacje alarmowe, Instalacje szero-
kopasmowe, Instalacje wagowe, Instalacje elektryczne, Insta-
lacja odgromowa, Instalacje radarowe, Elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, Instalacje elektrycznego okablowania, 
Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Przewody instalacji 
elektrycznych, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacja od-
gromowa [piorunochrony], Mufki instalacyjne [elektryczne], 
Instalacje do komunikacji elektronicznej, Instalacje telefo-
niczne do samochodów, Instalacje automatyczne do ste-
rowania dostępem, Urządzenia do testowania instalacji hy-
draulicznych, Instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], 
Elektryczne instalacje do kontroli dostępu, Kable izolowane 
do instalacji elektrycznych, Urządzenia do diagnozowania 
instalacji elektrycznych, Urządzenia zdalnego sterowania 
do instalacji klimatyzacyjnych, Elektryczne i elektroniczne 
instalacje do wideomonitoringu, Materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], Zdalne sterowanie procesa-
mi przemysłowymi (Instalacje elektryczne do - ), Instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia kontrolne do instalacji oświetleniowych aktywo-
wane dźwiękiem, Czujniki drgań przeznaczone do instalacji 
w obudowach wiatraków, 19 niemetalowe profile do mon-
tażu paneli słonecznych, niemetalowe profile do montażu 
paneli fotowoltaicznych, niemetalowe listwy do montażu 
paneli słonecznych, niemetalowe listwy do montażu paneli 
fotowoltaicznych.

(210) 528034 (220) 2021 04 21
(731) E-ON MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) E-ON Media
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Solary, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gro-
madzenia, sterowania, regulacji i pomiaru zużycia energii 
elektrycznej, 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Agencje importowo-eks-
portowe, handel w tym handel detaliczny towarami: baterie 
słoneczne, solary, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, 
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania, re-
gulacji i pomiaru zużycia energii elektrycznej, dystrybucja 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, 
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopio-
wanie, prenumerata gazet [dla osób trzecich], handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], handlowe wyceny, agencje informa-
cji handlowej, kolportaż próbek, materiałów reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń 



Nr  ZT29/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

reklamowych, powielanie dokumentów, reklama, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie 
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich[zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Pośrednictwo handlowe w zakre-
sie sprzedaży energii elektrycznej, Analizy kosztów, Księgo-
wość i analizy księgowe, Promocja sprzedaży, Zarządzanie 
i obsługa programów lojalnościowych dla klientów zakupu-
jących energię elektryczną i urządzenia do jej wytwarzania, 
Usługi w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, urządzeń 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzeń i przyrzą-
dów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gro-
madzenia, sterowania, regulacji i pomiaru zużycia energii 
elektrycznej, 39 Dystrybucja energii, dystrybucja prądu 
elektrycznego, dystrybucja gazet, dostarczanie korespon-
dencji, przesyłek, przewożenie ładunków, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, Składowanie, składowanie towarów, 
dostarczanie towarów, usługi kurierskie [listy lub towary], 
wynajmowanie magazynów, Dystrybucja energii, Usługi 
dystrybucyjne, Usługi dystrybucji gazu, Dostarczanie gazu 
[dystrybucja], Prąd elektryczny (Dystrybucja -), Dystrybu-
cja energii elektrycznej, Dystrybucja prądu elektryczne-
go, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostarczanie energii 
cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja energii, Usługi 
dystrybucji prądu elektrycznego, Dystrybucja [transport] 
towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów 
drogą morską, Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, 
Dystrybucja i przesyłanie prądu elektrycznego, Dystrybucja 
[transport] towarów drogą powietrzną, Usługi dystrybucji 
ładunków na paletach, Dystrybucja energii elektrycznej 
za pośrednictwem kabli, Dystrybucja energii elektrycznej 
za pośrednictwem przewodów, Usługi doradcze w zakresie 
dystrybucji towarów, Dystrybucja za pomocą rurociągów 
i kabli, Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży 
detalicznej, Udostępnianie informacji związanych z dys-
trybucją elektryczności, Dystrybucja energii elektrycznej 
do gospodarstw domowych, Usługi komunalne w posta-
ci dystrybucji gazu ziemnego, Usługi komunalne w po-
staci dystrybucji energii elektrycznej, Dystrybucja energii 
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi doradztwa 
związane z dystrybucją energii elektrycznej, Dostawa, wysy-
łanie i dystrybucja gazet i czasopism, Transport i dystrybu-
cja gazu ziemnego i gazu skroplonego, Usługi informacyjne 
i doradcze w związku z dystrybucją energii, 42 Digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie plano-
wania zużycia energii, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, audyt energetyczny, pomiary i ana-
lizy w zakresie zużycia energii, projektowanie, montaż oraz 
serwis urządzeń do kompensacji mocy biernej, naprawa, 
remont uszkodzonych baterii kondensatorów, audyt ener-
getyczny, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie ener-
gii ze źródeł odnawialnych, Projektowanie urządzeń ener-
getycznych i urządzeń pomiarowych do odczytu zużycia 
energii elektrycznej.

(210) 528112 (220) 2021 04 26
(731) SZCZYTNY-CEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) szczytny-cel.pl łączy nas pomoc

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 01.15.09
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, 36 Usługi 
zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, 
Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne.

(210) 528136 (220) 2021 04 27
(731) JĘDRUSZEWSKI KAMIL PORCERA, Płazówka
(540) (znak słowny)
(540) PORCERA
(510), (511) 19 Płytki, 42 Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz.

(210) 528247 (220) 2021 04 28
(731) ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 Abonowanie dostępu do serwisu telekomu-
nikacyjnych baz danych, Administracja biznesowa w zakresie 
transportu i dostaw, Administracyjne zarządzanie przedsię-
biorstwami handlowymi, Administrowanie dotyczące mar-
ketingu, Administrowanie dotyczące planowania działalno-
ści gospodarczej, Administrowanie działalnością handlową 
w zakresie programów akcji pracowniczych, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicz-
nych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Admini-
strowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administro-
wanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowa-
nie programami członkowskimi, Administrowanie programa-
mi dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
Administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Ad-
ministrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyj-
nej, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Administrowanie programów lojalnościowych obejmują-
cych zniżki lub zachęty, Administrowanie przedsiębiorstwem 
w zakresie metod statystycznych, Administrowanie sprawa-
mi przedsiębiorstwa, Administrowanie sprzedażą, Admini-
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strowanie testowaniem kompetencji zawodowych, Admini-
strowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Administrowa-
nie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowanie zawo-
dami w celach reklamowych, Administrowanie programami 
dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Adreso-
wanie kopert, Agencja castingów teatralnych, Agencja pu-
blic relations, Agencje eksportowe i importowe, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towa-
rów, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marke-
tingu lub danych demograficznych], Agencje informacji han-
dlowej, Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, 
Agencje reklamowe, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrud-
nienia tymczasowego, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Aktualizacja informacji doty-
czących działalności gospodarczej w komputerowej bazie 
danych, Aktualizowanie informacji reklamowych w kompu-
terowej bazie danych, Analiza cen, Analiza cen i kosztów 
w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklin-
giem odpadów, Analiza danych biznesowych, Analiza da-
nych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza da-
nych statystycznych z badań rynku, Analiza informacji w za-
kresie działalności gospodarczej, Analiza marketingowa nie-
ruchomości, Analiza ocen dotyczących zarządzania działal-
nością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza poło-
żenia (stanu) firmy, Analiza pracy w celu określenia umiejęt-
ności pracownika i innych wymagań względem tego pra-
cownika, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, Analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania działal-
nością gospodarczą, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, 
Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, 
Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy badań rynko-
wych, Analizy biznesowe rynków, Analizy danych badań ryn-
kowych, Analizy ekonomiczne do celów działalności gospo-
darczej, Analizy funkcjonowania firm, Analizy gospodarcze, 
Analizy i raporty statystyczne, Analizy kosztów, Analizy kosz-
tów i korzyści, Analizy odbioru reklamy, Analizy prognoz eko-
nomicznych do celów działalności gospodarczej, Analizy 
rynku, Analizy statystyk handlowych, Analizy w zakresie mar-
ketingu, Analizy w zakresie reklamy, Archiwizacja dokumen-
tów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], Audyt dzia-
łalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt przedsię-
biorstw, Audyt skomputeryzowany, Audyt sprawozdań fi-
nansowych, Audyt stawek za media dla osób trzecich, Aukcje 
samochodowe, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Automa-
tyczne przetwarzanie danych, Badania biznesowe, Badania 
dla celów działalności gospodarczej, Badania dotyczące cen, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych 
przedsiębiorstw, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Badania dotyczące informacji na temat firm, Badania 
dotyczące informacji biznesowych, Badania działalności go-
spodarczej i badania rynkowe, Badania ekonomiczne do ce-
lów działalności gospodarczej, Badania i analiza w dziedzinie 
manipulacji rynkowych, Badania i analizy rynkowe, Badania 
i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, Badania i po-
zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Badania 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badania 
konsumenckie, Badania marketingowe w dziedzinie kosme-
tyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgna-
cji urody, Badania opinii publicznej, Badania projektów doty-
czących działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Bada-
nia rynkowe i analiza badań rynkowych, Badania rynkowe 
prowadzone przez telefon, Badania rynkowe w celu kompila-

cji informacji o czytelnikach publikacji, Badania rynkowe 
w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, Bada-
nia rynkowe za pośrednictwem telefonu, Badania rynku 
do celów reklamowych, Badania rynku i analizy biznesowe, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania statystycz-
ne przedsiębiorstw, Badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi doradcze, Badania w zakresie public 
relations, Badania w zakresie reklamy, Badania w zakresie wi-
zerunku korporacyjnego, Badania w zakresie wydajności 
działalności gospodarczej, Badania w zakresie wyszukiwania 
informacji handlowych, Badania w zakresie zysków, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Badanie rynku, Bezobsłu-
gowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, 
Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -], Biznesowa 
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe 
oceny i wyceny w sprawach handlowych, Biznesowe usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Casting [rekruta-
cja] wykonawców, Dekoracja wystaw sklepowych, Dobór 
personelu [dla osób trzecich], Dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, Dokonywanie uzgodnień w za-
kresie reklamy, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym 
w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradzanie przedsię-
biorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia intere-
sów, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Do-
radztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 
Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów 
zarządzania jakością, Doradztwo biznesowe w zakresie mar-
ketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Do-
radztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Do-
radztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korpora-
cyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizo-
wania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące re-
klamy prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, 
Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Do-
radztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące zby-
wania firm, Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 
Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo księgowe w zakresie po-
datków, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania ze-
znań podatkowych, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo organizacyjne do-
tyczące programów lojalnościowych dla klientów, Doradz-
two podatkowe [rachunkowość], Doradztwo profesjonalne 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie mar-
ketingu, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, 
Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
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radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania persone-
lem, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i po-
trzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą 
danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradz-
two w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumen-
tów, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Abonowanie 
dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Do-
radztwo w zakresie badań rynku, Doradztwo w zakresie de-
mografii do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące za-
kładania barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej związane z prze-
twarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunko-
wości, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące zakładania restauracji, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
prowadzenia barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktur/ płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
wytwarzania produktów, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw han-
dlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie sta-
nowisk, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie 
efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie fuzji przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo 
w zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie 
nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organiza-
cji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradz-
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsię-
biorstwami, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie pla-
nowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa 
pracy, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie przeno-
szenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie public rela-
tions, Doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur 
prawnych, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawni-
ków, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo 
w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie strate-
gii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie tożsamości 
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie usług reklamowych 

i promocyjnych, Doradztwo w zakresie wprowadzania 
do obrotu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Doradztwo w zakresie wydaj-
ności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania fir-
mą, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach 
franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Do-
radztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w za-
kresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradz-
two w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodar-
cza], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrud-
niania, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w za-
kresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, 
Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla perso-
nelu, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunko-
wość], Doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie 
transportu i dostaw, Doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, Doradztwo zawodo-
we (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo 
związane z audytem, Doradztwo związane z przetwarza-
niem danych, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, 
Doradztwo związane z zarządzaniem, Dostarczanie bizneso-
wych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednic-
twem Internetu, Dostarczanie biznesowych informacji mar-
ketingowych, Dostarczanie danych biznesowych w formie 
list mailingowych, Dostarczanie danych dotyczących działal-
ności gospodarczej, Dostarczanie dokumentacji transporto-
wej osobom trzecim [usługi administracyjne], Dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, Dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostar-
czanie informacji gospodarczych i handlowych online, Do-
starczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji 
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz 
danych, Dostarczanie informacji handlowych związanych 
z przedsiębiorstwami, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Dostarczanie informacji i świadczenie usług 
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Doradztwo 
w zakresie badań rynku, Doradztwo w zakresie demografii 
do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakłada-
nia barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarza-
niem danych, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
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działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące za-
kładania restauracji, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadze-
nia barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej związane z niewypłacalnością, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania 
produktów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmu-
jących się sprzedażą samochodów, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące re-
organizacji finansowej, Doradztwo w zakresie efektywności 
biznesowej, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Do-
radztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie mar-
ketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie nabywania 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakre-
sie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwami, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji 
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania karie-
ry, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie przejęć (na-
bycia), Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębior-
stwa, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo 
w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, Doradz-
two w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Doradztwo 
w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie seg-
mentacji rynku, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, 
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, 
Doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 
chemicznych, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsię-
biorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez 
Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradz-
two w zakresie zarządzania marketingowego, Doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisin-
gu, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą w dziedzinie podróży służbowych, Doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządza-

nia dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zasobów 
ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradz-
two w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo 
w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i do-
staw, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym ana-
lizy kosztów i zysków, Doradztwo zawodowe (inne niż zwią-
zane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo związane z audy-
tem, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Do-
radztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo 
związane z wyborem kadry kierowniczej, Doradztwo związa-
ne z zarządzaniem, Dostarczanie biznesowych i handlowych 
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostar-
czanie danych biznesowych w formie list mailingowych, Do-
starczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, 
Dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim 
[usługi administracyjne], Dostarczanie informacji bizneso-
wych i handlowych online, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji do-
tyczących rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji gospo-
darczych i handlowych online, Dostarczanie informacji han-
dlowych, Dostarczanie informacji handlowych za pośrednic-
twem komputerowej bazy danych, Dostarczanie informacji 
handlowych z internetowych baz danych, Dostarczanie in-
formacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, Do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarcza-
nie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie 
handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Do-
starczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat rekla-
my, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o przedsiębior-
stwach handlowych oraz informacji handlowych za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, Dostarczanie in-
formacji o zatrudnieniu, Dostarczanie informacji porównaw-
czych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie infor-
macji statystycznych dotyczących biznesu, Dostarczanie in-
formacji w zakresie rekrutacji pracowników, Dostarczanie in-
formacji w zakresie usług relokacji pracowników, Dostarcza-
nie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, Dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, Dostarczanie powierzchni reklamowych 
w globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie przewodni-
ków reklamowych do przeszukiwania konsultowanych onli-
ne, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachun-
kowych, Dostarczanie skomputeryzowanych danych staty-
stycznych, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Dostar-
czanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności 
gospodarczej, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybu-
cja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednic-
twem poczty, Dystrybucja drukowanych materiałów rekla-
mowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie 
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ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie 
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza 
granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych drogą pocztową, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dystry-
bucja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodat-
ków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, Dystry-
bucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów do ce-
lów reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystry-
bucja prospektów i próbek do celów reklamowych, Dystry-
bucja reklam i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów 
reklamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, 
Dystrybucja ulotek reklamowych, Działalność gospodarcza 
(Doradztwo w zakresie zarządzania -), Działalność gospodar-
cza (Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), Działal-
ność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie -), 
Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci 
telematycznych i telefonicznych, Ekonomiczne prognozy, 
Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Elektro-
niczne przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, Elektroniczne publikowanie druków w celach re-
klamowych, Fakturowanie, Fakturowanie w zakresie usług 
medycznych, Fotokopiowanie, Gromadzenie danych, Gro-
madzenie danych [dla osób trzecich], Gromadzenie i syste-
matyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach 
elektronicznych, Gromadzenie i systematyzacja pisemnych 
komunikatów i danych, Gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, Gromadzenie 
informacji dla firm, Gromadzenie informacji dotyczących ba-
dań rynku, Gromadzenie informacji handlowych, Gromadze-
nie informacji handlowej, Gromadzenie informacji na temat 
personelu, Gromadzenie informacji na temat analiz rynko-
wych, Gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, 
Gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, Gro-
madzenie informacji z badań rynkowych, Gromadzenie in-
formacji związanych z reklamą, Gromadzenie, na rzecz in-
nych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupo-
wania tych usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klien-
tom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, 
Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Groma-
dzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, Han-
del (Zarządzanie w zakresie zamówień w -), Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, Handlowe wyceny, Impre-
sariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, Informa-
cja handlowa, Informacja handlowa [działalność gospodar-
cza], Informacja handlowa wspomagana komputerowo, In-
formacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, In-
formacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej 
i marketingu, Informacja marketingowa, Informacja o działal-
ności gospodarczej i informacja handlowa, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Informacja w sprawach działalności 
gospodarczych, Informacje dotyczące kariery i usługi dorad-
cze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Informa-
cje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Informa-
cje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, In-

formacje na temat metod sprzedaży, Informacje na temat 
rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, Inter-
pretacja danych dotyczących badań rynku, Inwentaryzacja, 
Inwentaryzacja towaru, Kampanie marketingowe, Kierowa-
nie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, 
Kolportaż próbek, Kompilacja adresów według indeksów, 
Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja danych ma-
tematycznych, Kompilacja danych statystycznych dotyczą-
cych badań medycznych, Kompilacja danych statystycznych 
do zastosowania w badaniach naukowych, Kompilacja da-
nych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, Kompila-
cja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych 
baz danych, Kompilacja informacji do komputerowych baz 
danych, Kompilacja informacji i ich wprowadzanie do kom-
puterowych baz danych, Kompilacja informacji statystycz-
nych, Kompilacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, Kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w In-
ternecie, Kompilacja komputerowych baz danych, Kompila-
cja list adresowych, Kompilacja list adresowych dla przesyłek 
reklamowych, Kompilacja list potencjalnych klientów, Kom-
pilacja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji 
dotyczących dynamiki rynku, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reje-
strów dotyczących importerów, Kompilacja rejestrów doty-
czących eksporterów, Kompilacja reklam, Kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, Kompilacja zindeksowanych ad-
resów, Kompilowanie i systematyzowanie informacji w ban-
kach danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie da-
nych do -), Komputerowe przetwarzanie danych, Kompute-
rowe sporządzanie listy płac, Komputerowe zarządzanie ba-
zami danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Konsultacje 
dotyczące przygotowania gospodarczych danych staty-
stycznych, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Konsultacje dotyczące optymalizacji 
wyszukiwarek, Konsultacje dotyczące przygotowywania sta-
tystyk biznesowych, Konsultacje dotyczące wyboru perso-
nelu, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, 
Konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finan-
sowych, Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności 
gospodarczej, Konsultacje specjalistyczne w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje 
w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
reklamy, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Konsultacje 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki 
przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie organizacji i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania perso-
nelem, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, 
Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Konsultacje 
w zakresie sprawozdań rynkowych, Konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, Konsultacje w za-
kresie zatrudnienia, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą 
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Kon-
sultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych 
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na rzecz firm, Kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy da-
nych, Kontrola zapasów magazynowych, Kopiowanie akt 
[papier], Kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, 
Kopiowanie zapisów [papier], Kserografia, Księgowanie kosz-
tów, Księgowość, Księgowość administracyjna, Księgowość 
i prowadzenie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, Leasing 
billboardów reklamowych, Leasing pracowniczy, Marketing 
afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Mar-
keting dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing 
telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję kuponów, Marketing ukierunkowany, Marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Maszy-
nopisanie (Usługi -), Modelki i modele do celów reklamo-
wych i promocji sprzedaży, Monitorowanie poziomu sprze-
daży dla osób trzecich, Nabywanie dostępu do kanałów tele-
wizyjnych, Nabywanie informacji handlowych, Nabywanie 
informacji o działalności gospodarczej dotyczących działal-
ności spółki, Nabywanie informacji w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczących statusu firmy, Nabywanie przed-
siębiorstw, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Na-
bywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Nadzór 
nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością go-
spodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów 
reklamowych, Negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych w za-
kresie działalności artystycznej, Negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami 
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Notowa-
nia cenowe towarów lub usług, Obróbka tekstów, Obróbka 
tekstów i usługi maszynopisania, Obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Obsługa programów lojalnościowych, Obsługiwa-
nie centrali telefonicznych na rzecz innych, Ocena możliwo-
ści dla działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakre-
sie działalności gospodarczej, Ocena potrzeb personelu, 
Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe 
na odbiorców, Ocena statystyczna danych marketingowych, 
Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Odczyt licz-
ników gazu do celów wystawiania rachunków, Odczyt mier-
ników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, Od-
czytywanie liczników mediów do celów fakturowania, Od-
czytywanie wodomierzy do celów fakturowania, Oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji 
absolwentów, Oferowanie próbek produktów, Ogłoszenia 
drobne, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, 
Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie 
ankiet opinii publicznej, Opracowywanie biznesowych da-
nych statystycznych, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opra-
cowywanie informacji o firmie, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Opracowywanie katalogów, spisów w celu 
publikacji w Internecie, Opracowywanie katalogów [spisów] 
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub In-
ternecie, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, 
Opracowywanie rejestrów handlowych, Opracowywanie 
sprawozdań i badań rynkowych, Opracowywanie statystycz-
nych danych gospodarczych i informacji handlowych, Opra-

cowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, 
Opracowywanie statystyk biznesowych, Opracowywanie 
statystyk gospodarczych, Opracowywanie statystyk handlo-
wych, Opracowywanie statystyk w zakresie korzystania 
z opieki zdrowotnej, Opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, Optymaliza-
cja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron in-
ternetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promo-
cji dodatkowej, Organizacja działalności gospodarczej, Orga-
nizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Organizacja i prze-
prowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, Orga-
nizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem kompu-
tera i sieci telekomunikacyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja kon-
kursów w celach reklamowych, Organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, Organizacja promocji przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Organizacja, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych dla klientów i pro-
gramów motywacyjnych, Organizacja subskrypcji do czaso-
pism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji 
kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informacyj-
nych, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organi-
zacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja sub-
skrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług 
internetowych, Organizacja targów handlowych, Organiza-
cja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja 
usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych 
usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, Organizacja 
wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wystaw do ce-
lów reklamowych, Organizacja wystaw kwiatów i roślin 
do celów handlowych lub reklamowych, Organizacja wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja 
wystaw w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach 
reklamowych, Organizacja zarządzania działalnością gospo-
darczą, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji interne-
towych, Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, 
Organizowanie działań reklamowych w kinach, Organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie i prowadzenie aukcji, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowa-
dzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawni-
czą, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organi-
zowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą 
bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich im-
prez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła 
zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizo-
wanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą in-
wentarza żywego, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki 
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w celach komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów pracy, Organizowanie i przeprowa-
dzanie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji 
za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wystaw handlowych, Organizowanie i zarządzanie 
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospo-
darczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie im-
prez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenc-
kich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organi-
zowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organi-
zowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organi-
zowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie progra-
mów motywacyjnych, Organizowanie pokazów handlo-
wych, Organizowanie pokazów mody w celach handlowych, 
Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizo-
wanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizo-
wanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku 
z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie prezenta-
cji osób w celach biznesowych, Organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub 
reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających 
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Orga-
nizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promo-
cyjnych programów motywacyjnych, Organizowanie, pro-
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów, Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie 
sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, Organi-
zowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organi-
zowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób 
trzecich, Organizowanie targów handlowych, Organizowa-
nie targów handlowych w celach reklamowych, Organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowa-
nie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub 
reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowa-
nie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych, Organizowa-
nie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów 
na rzecz osób trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Personel (Dobór -) za pomocą metod psychotechnicznych, 
Pisanie na maszynie, Pisanie opracowań dotyczących badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do ce-
lów reklamowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Roz-
lepianie -), Planowanie dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności 
gospodarczej, Planowanie i prowadzenie targów handlo-
wych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i rekla-
mowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Planowa-
nie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla dzia-
łalności gospodarczej, Planowanie strategii marketingowych, 
Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Planowanie wykorzysta-
nia personelu, Pokaz handlowy [dla osób trzecich], Pokazy 
[do celów promocyjnych/reklamowych], Pokazy mody w ce-
lach handlowych, Pokazy mody w celach promocyjnych [Or-
ganizacja -], Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów rekla-
mowych], Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów rekla-

mowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy 
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zaku-
pów domowych, Polityczne badania sondażowe, Pomoc 
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla 
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, 
Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie pro-
wadzenia ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsię-
biorstwami w sektorze energetycznym, Pomoc i doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc 
i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc 
przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku 
z planowaniem biznesowym, Pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacje w zakresie analizy biznesowej, Pomoc w komercjali-
zacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc 
w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w sporządza-
niu listy płac, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca toż-
samości korporacyjnej, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsię-
biorstw handlowych, Pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie marketin-
gu, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stano-
wisk, Pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsię-
biorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Pomoc w zakresie zarządzania działal-
nością handlową, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządza-
niu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami 
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlo-
wego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Po-
moc w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu 
na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu 
personelem, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami za-
rządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
w zakresie public relations, Pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przy zakła-
daniu przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu 
sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przed-
siębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu 
sprawami gospodarczymi, Pomoc w zarządzaniu w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, Porady i informacje do-
tyczące zarządzania przedsiębiorstwami, Porady odnośnie 
biznesowej obsługi klubów fitness, Porady odnośnie bizne-
sowej obsługi klubów zdrowia, Porady odnośnie handlu wy-
miennego, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach 
franchisingu, Porady odnośnie zarządzania działalnością go-
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spodarczą w zakresie klubów zdrowia, Porady odnośnie za-
rządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów fit-
ness, Porady, pytania i informacje dotyczące działalności go-
spodarczej, Porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące marketingu, Porady w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmują-
cych się sprzedażą samochodów, działających na zasadach 
franchisingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej, 
Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące kon-
sultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady 
w zakresie marketingu, Porady w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Porady związane z przygotowywaniem 
zeznań podatkowych, Porównywanie rozwiązań w działal-
ności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności 
gospodarczej), Porównywanie usług finansowych online, 
Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo pracy 
(Biura -), Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycz-
nych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośred-
nictwo w zakresie reklamy, Pośrednictwo w zakresie transak-
cji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawie-
raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Po-
średniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczą-
cych sprzedaży i zakupu towarów, Poszukiwania przejęć firm, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Potwierdzanie umówio-
nych spotkań dla osób trzecich, Powielanie dokumentów, 
Powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumen-
tów], Powielanie [kopiowanie] dokumentów, Powielanie ry-
sunków, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycz-
nych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospo-
darczej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw ener-
gii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, 
Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich zwią-
zanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz 
innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet [dla 
osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, 
Prenumerowanie gazet, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, Prezentacje towarów i usług, Prezento-
wanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla 
celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Próbki 
(Kolportaż -), Procedury administracyjne związane z roszcze-
niami gwarancyjnymi, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub 
komputera, Procedury administracyjne związane ze składa-
niem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Produkcja 
filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, Produkcja programów typu telezakupy, 
Produkcja programów związanych z telezakupami, Produk-
cja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań au-
diowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kino-

wych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam telewi-
zyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Pro-
dukcja wizualnych materiałów reklamowych, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Profesjonalne usługi w zakresie rekruta-
cji, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, 
Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej, Prognozy i analizy ekonomiczne, Prognozy 
rynkowe, Projektowanie badań marketingowych, Projekto-
wanie badań opinii publicznej, Projektowanie broszur rekla-
mowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamo-
wych, Promocja online sieci komputerowych i stron interne-
towych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] 
podróży, Promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, Pro-
mocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pro-
mocja targów do celów handlowych, Promocja towarów 
i usług poprzez sponsorowanie, Promocja towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promocyj-
ne usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Pro-
mowanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści 
z energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjo-
nalistów w dziedzinie oświetlenia, Promowanie muzyki in-
nych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednic-
twem witryn internetowych, Promowanie projektów innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic-
twem strony internetowej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży artykułów mody 
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopi-
smach, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczo-
ne poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użyt-
kowników uprzywilejowanych, Promowanie sprzedaży dla 
osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków han-
dlowych, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów pre-
miowych za używanie kart kredytowych, Promowanie sprze-
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem 
imprez promocyjnych, Promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 
Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojal-
nościowych dla klientów, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kart rabatowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie 
sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyj-
nych ze znaczkami do wymiany, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom koja-
rzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowy-
mi, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z progra-
mami promocyjnymi, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promo-
wanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzyna-
rodowych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów 
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i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lo-
jalnościowych, Promowanie towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez prefero-
wany przez klienta program, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interne-
towych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Inter-
necie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie to-
warów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczenio-
wych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń spe-
cjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Prowadzenie aukcji, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie badań marketingo-
wych, Prowadzenie badań opinii publicznej, Prowadzenie 
badań w dziedzinie public relations, Prowadzenie badań 
w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, Prowadzenie do-
kumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapada-
ją pacjenci, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Pro-
wadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu 
funduszy, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii 
medycznej, Prowadzenie pokazów handlowych, Prowadze-
nie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, Prowa-
dzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadzenie 
przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Prowadze-
nie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlo-
wych i targów handlowych w celach komercyjnych i rekla-
mowych, Prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trze-
cich], Prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], Prowadze-
nie rejestrów firm, Prowadzenie rejestrów firm [dla osób 
trzecich], Prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonali-
stów w dziedzinie technik medycznych, Prowadzenie reje-
stru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, Prowadzenie rejestru informacji, Prowadzenie 
rejestru pracowników [dla osób trzecich], Prowadzenie reje-
stru profesjonalnych nauczycieli zawodowych, Prowadzenie 
rejestru ras psów, Prowadzenie rejestru ras zwierząt, Prowa-
dzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, Prowa-
dzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, Prowadzenie 
wystaw w celach reklamowych, Prowadzenie wystaw w ce-
lach biznesowych, Prowadzenie wystaw w ramach wirtual-
nych targów handlowych online, Przenoszenie personelu, 
Przepisywanie zapisów stenograficznych, Przeprowadzanie 
ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, Prze-
prowadzanie badań opinii publicznej, Przeprowadzanie ba-
dań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże 
opinii publicznych, Przeprowadzanie badań w zakresie wy-
konalności działalności gospodarczej, Przeprowadzanie ba-
dań w zakresie działalności gospodarczej, Przeprowadzanie 
interaktywnych aukcji wirtualnych, Przeprowadzanie progra-
mów motywacyjnych dla pracowników, Przeprowadzanie 
rozmów dla celów badań rynkowych, Przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, Przeprowadzanie testów na potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, Przeprowadzanie 
testów osobowości do celów rekrutacji, Przeprowadzanie te-
stów psychometrycznych w celu doboru personelu, Prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso-
nelu, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętno-
ści potrzebnych w pracy, Przeprowadzanie wycen przedsię-
biorstw, Przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, 
Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], Prze-
twarzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Przetwa-
rzanie danych do celów administracyjnych, Przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 

gospodarczej, Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób 
trzecich], Przetwarzanie dokumentów rejestracji gwarancji 
na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i zarządzanie nimi, Przetwarzanie wyników badań doty-
czących działalności gospodarczej, Przetwarzanie zapytań 
telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów 
i usług, Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczaso-
wych, Przydzielanie stanowisk pracy, Przygotowanie i roz-
mieszczanie reklam, Przygotowanie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, Przygotowanie listy 
płac, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowa-
nie odcinków z wypłaty, Przygotowanie prezentacji do ce-
lów handlowych, Przygotowanie skomputeryzowanej ra-
chunkowości, Przygotowanie spisów inwentarza, Przygoto-
wywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, 
Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, Przygotowywanie CV na rzecz innych, 
Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowy-
wanie dokumentów związanych z działalnością gospodar-
czą, Przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych 
w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Przygotowywanie 
dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapyta-
nia telefoniczne, Przygotowywanie handlowych tekstów re-
klamowych, Przygotowywanie i kompilacja raportów i infor-
macji biznesowych i handlowych, Przygotowywanie i pre-
zentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, 
Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywa-
nie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trze-
cich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób 
trzecich, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatko-
wych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie kopert z wypłatą, Przygotowywanie list adreso-
wych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpo-
średnio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż 
sprzedaż], Przygotowywanie list adresowych, Przygotowy-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materia-
łów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tema-
tyki działalności gospodarczej, Przygotowywanie pakietów 
płacowych, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych 
na rzecz firm, Przygotowywanie pokazów w celach handlo-
wych, Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, 
Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przy-
gotowywanie prezentacji w celach handlowych, Przygoto-
wywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, 
Przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, Przy-
gotowywanie publikacji reklamowych, Przygotowywanie 
raportów z analiz rynkowych, Przygotowywanie reklam, 
Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywa-
nie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Przygotowywa-
nie reklam prasowych, Przygotowywanie rocznych zeznań 
podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Przygotowywanie 
sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, Przy-
gotowywanie ulotek reklamowych, Przygotowywanie wy-
miaru podatku [rachunki], Przygotowywanie wystaw do ce-
lów działalności gospodarczej, Przygotowywanie wystaw 
w celach handlowych, Przygotowywanie wystaw w celach 
komercyjnych, Przygotowywanie wystaw w celach bizneso-
wych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo 
podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Psy-
chotechnika (Dobór personelu za pomocą metod -), Publika-
cja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie dru-
ków do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów 
reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie litera-
tury reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publiko-
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wanie materiałów reklamowych online, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Rachunkowość, Rachunkowość kompu-
terowa, Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, Rachunkowość, w szczególności 
księgowość, Rachunkowość w zakresie zarządzania koszta-
mi, Raporty i badania rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, 
Realizacja zadań stenograficznych na zamówienie, Redago-
wanie tekstów reklamowych, Rejestracja i transkrypcja zapi-
sanych wiadomości, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własno-
ści, Rejestracja zwrotu kluczy, Reklama, Reklama banerowa, 
Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billbo-
ardach elektronicznych, Reklama online poprzez kompute-
rowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama 
promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna 
w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama 
rekrutacji personelu, Reklama towarów i usług sprzedawców 
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszuki-
wania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopi-
smach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Re-
klama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie po-
pularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie pro-
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w zakresie 
filmów kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpo-
średniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem 
telefonu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórko-
wej, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem 
i dostawą, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Re-
klamowanie kin, Reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, Reklamowanie samochodów na sprze-
daż za pośrednictwem Internetu, Reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglą-
danie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Rekla-
mowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie -), Reklamo-
wych (Rozpowszechnianie ogłoszeń -), Reklamy kinowe, Re-
klamy montowane na dachach taksówek, Reklamy online, 
Reklamy prasowe (Przygotowywanie -), Reklamy radiowe, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Rekruta-
cja [casting] aktorów, Rekrutacja dyrektorów dla spółek po-
wierniczych [firm maklerskich], Rekrutacja działaczy politycz-
nych, Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, Re-
krutacja ochotników politycznych, Rekrutacja personelu, Re-
krutacja personelu do pomocy w biurze, Rekrutacja persone-
lu informatycznego, Rekrutacja personelu linii lotniczych, 
Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja perso-
nelu tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego, 
Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, Re-
krutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja 
pracowników wspomagających prace biurowe, Rekrutacja 
tymczasowego personelu technicznego, Reprodukcja mate-
riału reklamowego, Rozlepianie plakatów reklamowych, Roz-
liczanie kosztów telefonicznych, Rozpoczynanie rozmów te-
lefonicznych dla osób trzecich, Rozpowszechnianie broszur 
reklamowych, Rozpowszechnianie danych w zakresie działal-
ności gospodarczej, Rozpowszechnianie danych związanych 

z reklamą, Rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji 
absolwentów, Rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów dru-
kowanych], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marke-
tingu i publicity, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych 
i próbek], Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Roz-
powszechnianie produktów do celów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Interne-
cie, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Roz-
powszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnia-
nie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komuni-
kacyjnych, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, 
Rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, 
Rynkowe badania opinii publicznej, Selekcja personelu, Skle-
powe usługi detaliczne związane z dywanami, Skomputery-
zowana edycja tekstów, Skomputeryzowana kompilacja list 
zamówień, Skomputeryzowana kompilacja indeksów klien-
tów, Skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu 
inwentarza, Skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, 
Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana pro-
mocja działalności gospodarczej, Skomputeryzowana ra-
chunkowość, Skomputeryzowana weryfikacja danych, 
Skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, Skomputeryzowane badania rynkowe, Skompu-
teryzowane gromadzenie indeksów klientów, Skomputery-
zowane prowadzenie rachunkowości, Skomputeryzowane 
przetwarzanie danych, Skomputeryzowane przygotowanie 
spisu inwentarza, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
w zakresie ocen możliwości biznesowych, Skomputeryzowa-
ne usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności go-
spodarczej, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, Skomputery-
zowane usługi w zakresie badań rynkowych, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie składania zamówień online, Skompu-
teryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Skomputeryzo-
wane zarządzanie bazami danych, Skomputeryzowane za-
rządzanie danymi, Skomputeryzowane zarządzanie rejestra-
mi, Skomputeryzowane zarządzanie zapasami, Skomputery-
zowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz 
osób trzecich], Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Śle-
dzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób 
do celów badania sprawozdań finansowych, Śledzenie i mo-
nitorowanie zmian cen benzyny dla innych osób do celów 
badania sprawozdań finansowych, Sondowanie rynku, Sor-
towanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, 
Specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Spełnianie funkcji działu kadr 
dla osób trzecich, Sporządzanie ankiet biznesowych, Sporzą-
dzanie bilansów finansowych, Sporządzanie dokumentów, 
Sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, 
Sporządzanie faktur, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie infor-
macji statystycznych dotyczących działalności gospodarczej, 
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Sporządzanie listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób 
trzecich], Sporządzanie raportów biznesowych, Sporządza-
nie raportów do celów marketingowych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących projektów w zakresie działalności go-
spodarczej, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Sporzą-
dzanie raportów gospodarczych, Sporządzanie raportów 
handlowych, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Spo-
rządzanie statystyk, Sporządzanie statystyk politycznych, 
Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż aukcyjna nieru-
chomości, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozryw-
kowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Statystyczne badania bizneso-
we, Statystyczne badania rynkowe, Statystyczne zestawie-
nia, Stenografia, Strategiczna analiza biznesowa, Subskrypcje 
pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie doradczych 
usług marketingowych dla producentów, Świadczenie po-
mocy w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie 
usług administracyjnych dla instytucji akademickich w za-
kresie zapisów na kursy online, Świadczenie usług na rzecz 
instytucji akademickich w zakresie zarządzania kursami aka-
demickimi, Świadczenie usług porównania cen online, 
Świadczenie usług sekretarskich, Świadczenie usług sekretar-
skich podczas tworzenia firmy, Świadczenie usług w zakresie 
reklamy komputerowej, Świadczenie usług w zakresie katalo-
gów informacji handlowych online, Świadczenie usług zarzą-
dzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych doty-
czących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, 
Świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą 
na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, Systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, Systematy-
zowanie danych w komputerowych bazach danych, Teksty 
(Tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), Telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Tele-
marketing, Testowanie marki, Testowanie w celu określenia 
kompetencji zawodowych, Transkrypcja, Transkrypcja da-
nych, Transkrypcja komunikatów, Transkrypcja nagranych 
komunikatów, Transkrypcja wiadomości, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie komputerowych baz da-
nych, Tworzenie list potencjalnych klientów, Tworzenie reje-
strów dotyczących importerów, Tworzenie rejestrów doty-
czących eksporterów, Tworzenie reportaży reklamowych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe wyznaczenie 
pracowników, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Tymczasowy przydział personelu, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie analiz sprzedaży, Udostępnia-
nie biznesowych informacji statystycznych, Udostępnianie 
danych statystycznych z badań rynkowych, Udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnia-
nie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie infor-
macji z zakresu działalności gospodarczej, również za po-
średnictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form 
przekazu danych, Udostępnianie informacji dotyczących 
handlu zagranicznego, Udostępnianie informacji na temat 
handlu zagranicznego, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych kont [rachunkowość], Udostępnianie informacji doty-
czących przetwarzania danych, Udostępnianie informacji 
dotyczących handlu, Udostępnianie informacji na temat 
działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-

wej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie 
informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakre-
sie oprogramowania, Udostępnianie informacji biznesowych 
dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji biznesowych 
w dziedzinie mediów społecznościowych, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie in-
formacji o produktach konsumenckich dotyczących żywno-
ści lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie kata-
logów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, Udostępnianie katalogów [spisów] in-
formacji handlowych online w Internecie, Udostępnianie ka-
talogów witryn internetowych osób trzecich w celu uprasz-
czania transakcji biznesowych, Udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
Udostępnianie online przewodników reklamowych zawiera-
jących towary i usługi osób trzecich prowadzących handel 
online w Internecie, Udostępnianie porad dotyczących kon-
sumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie po-
rad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie lap-
topów, Udostępnianie porad dotyczących produktów kon-
sumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, Udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazy-
nach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, Udostępnianie raportów marketingowych, 
Udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych 
z działalnością gospodarczą, Udostępnianie skomputeryzo-
wanych informacji handlowych, Udostępnianie skomputery-
zowanych informacji związanych z dokumentacją gospodar-
czą, Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, Udzielanie informacji do-
tyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji doty-
czących marketingu, Udzielanie informacji dotyczących ba-
dań rynkowych, Udzielanie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Udzie-
lanie informacji dotyczących działalności gospodarczej 
za pośrednictwem terminali komputerowych, Udzielanie in-
formacji handlowych, Udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint 
venture, Udzielanie informacji o działalności gospodarczej 
dotyczących franchisingu, Udzielanie informacji rynkowej 
w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie 
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Udzielanie po-
rad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad kon-
sumenckich dotyczących produktów, Udzielanie porad 
w zakresie metod i technik sprzedaży, Udzielanie statystycz-
nych informacji o działalności gospodarczej dotyczących za-
gadnień medycznych, Umieszczanie reklam, Usług outsour-
cingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi administra-
cyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, 
Usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart kredyto-
wych, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na kon-
sultacje do generalnych wykonawców budowlanych, Usługi 
administracyjne w zakresie zarządzania sprawami na wokan-
dzie, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na kon-
sultacje do zakładów ubezpieczeniowych, Usługi administra-
cyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi 
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do szpitala, Usługi administracyjne w zakresie relokacji per-
sonelu, Usługi administracyjne w zakresie programów prze-
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kazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne 
w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi 
administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, 
Usługi administracyjne w zakresie odpraw celnych, Usługi 
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi ad-
ministrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie trans-
portu, Usługi administrowania działalności gospodarczej 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi administrowania lot-
niskami, Usługi agencji eksportowo-im portowych, Usługi 
agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzi-
nie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji infor-
macji handlowej, Usługi agencji informacyjnej w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi agencji literackich obejmu-
jące negocjowanie umów, Usługi agencji marketingowych, 
Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzeda-
ży, Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją 
sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli związane z rekla-
mą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, 
Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji pośrednic-
twa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracow-
ników biurowych, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi 
domów pokazowych, Usługi agencji pośrednictwa pracy 
w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi agencji pracy 
na rzecz personelu medycznego, Usługi agencji pracy 
na rzecz personelu paramedycznego, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości 
świata sportu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działal-
ności artystycznej], Usługi agencji zakupu, Usługi agencyjne 
w zakresie organizowania prezentacji osób w celach bizne-
sowych, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Usługi aukcji i aukcji odwrotnych, Usługi aukcji onli-
ne dla osób trzecich, Usługi aukcyjne, Usługi aukcyjne doty-
czące rolnictwa, Usługi aukcyjne online, Usługi aukcyjne on-
line za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne świadczo-
ne za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi au-
tomatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi 
badań i analiz rynkowych, Usługi badań rynku dla wydaw-
ców, Usługi badań rynku dotyczące mediów nadawczych, 
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi 
badawcze związane z reklamą, Usługi bezobsługowych skle-
pów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi biur 
pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi 
biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska 
biurowe, Usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejęt-
nością obsługi komputera, Usługi biur pośrednictwa pracy 
dla pielęgniarzy i pielęgniarek, Usługi biur pośrednictwa pra-
cy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur pośred-
nictwa pracy dla niań, Usługi biur w zakresie pisania na ma-
szynie, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi biurowe dla 
elektronicznego operowania danymi, Usługi biurowe dla 
elektronicznego zestawiania danych, Usługi biurowe dla 
elektronicznego gromadzenia danych, Usługi biurowe doty-
czące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi biurowe 
w zakresie obsługi zapytań, Usługi biurowe w zakresie orga-
nizowania spotkań, Usługi biznesowe biegłych księgowych, 
Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, Usługi 
detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi dopaso-
wywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające na-
wiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właści-
cielami stron internetowych, Usługi doradcze dotyczące za-
kupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze doty-

czące promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące za-
trudnienia, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące badań rynku, 
Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi do-
radcze dotyczące działalności gospodarczej związane z pro-
wadzeniem franszyz, Usługi doradcze dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze i informacyjne 
w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarzą-
dzania nią, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące ra-
chunkowości, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywa-
nia towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, Usłu-
gi doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów pi-
śmiennych, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi do-
radcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wy-
boru komputerów, Usługi doradcze w zakresie strategii 
w działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, 
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze 
w zakresie sporządzania listy płac, Usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością handlową, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze 
w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie planowa-
nia handlowego, Usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia kom-
puterów, Usługi doradcze w zakresie zarządzania persone-
lem, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych, Usłu-
gi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, Usługi do-
radcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wy-
korzystania wynalazków, Usługi doradcze w zakresie reklamy 
dla franczyzobiorców, Usługi doradcze w zakresie zakładania 
przedsiębiorstw franchisingowych, Usługi doradcze w zakre-
sie administrowania przedsiębiorstwem, Usługi doradcze 
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przed-
siębiorstwami, Usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi te-
lefonicznej, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie fran-
chisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Usługi doradcze związane z elektronicznym prze-
twarzaniem danych, Usługi doradcze związane z przetwa-
rzaniem danych, Usługi doradcze związane z nabywaniem 
przedsiębiorstw, Usługi doradcze związane z transakcjami 
handlowymi, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi do-
radztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące administrowania technologią informa-
cyjną, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące li-
kwidacji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie przy-
gotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, 
Usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, Usługi 
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doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie public 
relations, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania bizneso-
wego za pośrednictwem Internetu, Usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi doradztwa związane 
z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi doty-
czące badania i informacji w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry 
pracowniczej, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 
klientów, Usługi edycji tekstów, Usługi ekspertów do spraw 
efektywności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi elektronicznego 
zarządzania zapasami, Usługi fakturowania dla przedsię-
biorstw, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketin-
gu, Usługi gromadzenia danych z badań rynku, Usługi han-
dlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają pro-
dukty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu 
detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi han-
dlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę 
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodni-
czym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów 
ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z przy-
rządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających ko-
smetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu deta-
licznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego 
związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego 
dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego związane z komputerami, które można 
nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z po-
bieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu de-
talicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu deta-

licznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu 
detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi 
handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi han-
dlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakre-
sie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicz-
nych do pobrania, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer 
sztucznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
importowo-eksportowe, Usługi impresariów w działalności 
artystycznej, Usługi informacji biznesowej, Usługi informacji 
handlowej w zakresie wina, Usługi informacyjne dotyczące 
przedsiębiorstw, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk 
pracy i kariery zawodowej, Usługi informacyjne dotyczące 
reklamy, Usługi informacyjne dotyczące działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyj-
ne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlo-
we dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyj-
nych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla kon-
sumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi 
informacyjne w zakresie rynku konsumentów, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świad-
czone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie przetwa-
rzania danych, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów 
biznesowych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji 
przedsiębiorstw, Usługi izby handlowej w zakresie promocji 
handlu, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, pro-
mocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów książki prowa-
dzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi kompute-
rowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świad-
czone na rzecz sprzedawców detalicznych, Usługi kompute-
rowego maszynopisania, Usługi komputerowego przetwa-
rzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
komunikacji korporacyjnej, Usługi konsultacji biznesowych 
w branży rolniczej, Usługi konsultacji biznesowych dotyczą-
ce planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi konsultacyjne 
dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi konsultacyjne 
i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi konsul-
tacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usłu-
gi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące produkcji, Usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampania-
mi pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampa-
nii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie 
zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwa-
rzaniem danych, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania 
funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bez-
pośredniego, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania 
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biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi konsultacyjne 
w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe w zakresie marke-
tingu internetowego, Usługi konsultingowe w zakresie księ-
gowości podatkowej, Usługi konsultingowe związane z za-
rządzaniem, Usługi konsultingowe związane z personelem, 
Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, Usługi księgo-
we na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi księgowe w zakresie 
funduszy emerytalnych, Usługi księgowe związane ze ścią-
ganiem należności, Usługi lobbingu handlowego, Usługi lo-
kalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, Usługi marketin-
gowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci 
cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketin-
gowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketin-
gowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicz-
nych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu 
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi maszynopi-
sania, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli 
i modelek, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi mer-
chandisingu, Usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, Usługi nawiązywania kontak-
tów zawodowych, Usługi obejmujące rejestrację danych 
statystycznych, Usługi obejmujące transkrypcję danych sta-
tystycznych, Usługi obejmujące tworzenie danych staty-
stycznych, Usługi oceny rynku, Usługi odbierania zamówień 
telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi ogłoszeniowe 
do celów reklamowych, Usługi online z zakresu nawiązywa-
nia kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzi-
nie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi out-
sourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usłu-
gi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi planowania karie-
ry, Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi 
planowania w zakresie reklamy, Usługi porównywania cen, 
Usługi porównywania cen energii, Usługi porównywania roz-
wiązań w działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w interesach, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu cza-
su reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z reklamowa-
niem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, Usługi prezentowania produktów na wy-
stawach sklepowych przez modelki lub modeli, Usługi pro-
gramów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyj-
nych i/lub reklamowych, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem teleksu, Usługi promocyjne dotyczące gry w base-
ball, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne 
związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, 
Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Usługi prowadzenia ewidencji udziałowców, 
Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi przeglądu pra-
sy, Usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich, 
Usługi przetwarzania danych online, Usługi przetwarzania 
danych w trybie online, Usługi przetwarzania danych, Usługi 
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, Usługi prze-

twarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi 
przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, Usługi przypo-
minania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public rela-
tions, Usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz przed-
siębiorstw rolniczych, Usługi rachunkowości w zakresie cze-
snego, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do ce-
lów promocyjnych, Usługi rejestracji kart kredytowych, Usłu-
gi rejestrowania pracowników, Usługi reklamowe, Usługi re-
klamowe dla architektów, Usługi reklamowe dla branży lite-
rackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe 
dotyczące gazet, Usługi reklamowe dotyczące usług finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów 
mechanicznych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, 
Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe 
dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dotyczą-
ce hoteli, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamo-
we i marketingowe online, Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącz-
nościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem błoga, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi 
reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 
Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewi-
zji, radia, poczty, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], 
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, Usługi reklamowe mające na celu zwiększanie 
świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego 
i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków 
[FSGS], Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe obejmujące 
promowanie działań zwiększających świadomość społe-
czeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe świadczone 
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Usługi rekla-
mowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększają-
cych świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicja-
tyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw śro-
dowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świado-
mości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi re-
klamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, Usłu-
gi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie promocji na-
pojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, 
Usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości spo-
łecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych 
sklepach, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi rekla-
mowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi reklamowe w za-
kresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie 
artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie reklamy 
bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji maso-
wej, Usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania 
in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazo-
wania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów far-
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maceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży to-
warów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu 
na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowie-
ka, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, Usługi 
reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicz-
nych, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, 
Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamo-
we związane z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamo-
we związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe 
związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cu-
krzycy, Usługi reklamowe związane z przemysłem transpor-
towym, Usługi reklamowe związane z imprezami e-sporto-
wymi, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceu-
tycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi rekla-
my graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy 
prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi rekrutacji per-
sonelu do sprzedaży i marketingu, Usługi rekrutacyjne, Usłu-
gi relacji z mediami, Usługi reprograficzne, Usługi rezerwacji 
zatrudnienia dla artystów scenicznych, Usługi rozpowszech-
niania materiałów reklamowych, Usługi sekretariatu, Usługi 
sekretarskie, Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi sekretarskie 
świadczone przez hotele, Usługi sekretarskie świadczone 
w biurach firm, Usługi sekretarskie świadczone w biurze fir-
my, Usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi sklepów deta-
licznych online związane z produktami kosmetycznymi i pie-
lęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiała-
mi piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksu-
alnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjo-
terapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sani-
tarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyro-
bami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Zestawienia staty-
styczne, Zestawienia statystyczne [dla działalności gospo-
darczej lub celów handlowych], Znajdowanie posady dla 
pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla sta-
łego personelu, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, 
Znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się 
projektowaniem, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji per-
sonelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zawieranie transak-
cji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Zawiera-
nie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zbiera-
nie biznesowych danych statystycznych, Zbieranie danych 
dotyczących działalności gospodarczej, Zbieranie i analizy 
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, Zdobywanie statystyk dotyczących działalno-
ści gospodarczej [dla osób trzecich], Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Zestawianie katalogów 
biznesowych online, Zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami 
przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładza-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi 
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sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania 
w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasta-
wą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogur-
tami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućca-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cze-
koladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pro-
duktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej do-
tyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicz-
nej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z tele-
fonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z napoja-
mi bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem poczto-
wym związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z napojami alkoho-
lowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z pi-

wem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikateso-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubi-
lerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samo-
chodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodze-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewa-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami arty-
stycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykuła-
mi papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemi-
kaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w le-
śnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciw-
deszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pali-
wami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami diete-
tycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artyku-
łami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyro-
bów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owoca-
mi morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi 
urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pro-
dukcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medyczny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycz-
nym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sa-
nitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzenia-
mi weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodo-
ciągowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbata-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sa-
nitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ak-
cesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi steno-

graficzne, Usługi stenograficzno-sekretarskie, Usługi świad-
czone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrud-
niania personelu medycznego i pielęgniarskiego, Usługi 
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szacowania ryzyka 
w działalności gospodarczej, Usługi umawiania spotkań [pra-
ce biurowe], Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie administracji 
biurowej [dla osób trzecich], Usługi w zakresie administrowa-
nia działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie analiz doty-
czących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analiz 
rynkowych, Usługi w zakresie analiz i badań rynku, Usługi 
w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospo-
darczej, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzeda-
ży towarów, Usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprze-
daży antyków, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące 
dostępności towarów, Usługi w zakresie analizy rynków do-
tyczące dostępności antyków, Usługi w zakresie analizy cen, 
Usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, 
Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, Usługi w za-
kresie badań rynku dotyczące mediów nadawczych, Usługi 
w zakresie badań rynku dla wydawców, Usługi w zakresie 
badań w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi w za-
kresie badania rynku, Usługi w zakresie Business Intelligence 
[analityki biznesowej], Usługi w zakresie czynności biuro-
wych, Usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, 
Usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie fakturowania, 
Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie gro-
madzenia danych z badań rynku, Usługi w zakresie headhun-
tingu [łowców talentów], Usługi w zakresie informacji rynko-
wych dotyczących poziomu indeksów, Usługi w zakresie in-
formacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych po-
przez dostęp do komputerowych baz danych, Usługi w za-
kresie informacji handlowej, Usługi w zakresie informacji ryn-
kowej związane ze statystykami rynkowymi, Usługi w zakre-
sie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem 
Internetu, Usługi w zakresie inspekcji działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagra-
nicznego, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 
Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie licytacji świadczo-
ne w Internecie, Usługi w zakresie marketingu produktów, 
Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w za-
kresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie nabywania wyposażenia 
biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie 
nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie nawią-
zywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodar-
czymi, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk kierowni-
czych, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla po-
mocy domowych, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk 
pracy dla kamerdynerów, Usługi w zakresie obsadzania sta-
nowisk pracy dla asystentów osobistych, Usługi w zakresie 
oceny kosztów, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w za-
kresie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi w zakresie 
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oceny rynku, Usługi w zakresie odbierania telefonów [dla 
osób trzecich], Usługi w zakresie odbierania telefonów, Usłu-
gi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiado-
mości, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakre-
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, 
Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania i ustalania 
strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie poka-
zów towarów, Usługi w zakresie porównywania zakupów, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie po-
średnictwa pracy, Usługi w zakresie powielania [kopiowania], 
Usługi w zakresie powitań telefonicznych świadczone 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pozycjonowania 
marki, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem 
Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie procesów zwią-
zanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi w zakresie pro-
gramu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia 
monitorowane], Usługi w zakresie programów lojalnościo-
wych, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie pro-
mocji, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakre-
sie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalno-
ści gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, 
Usługi w zakresie przedstawienia weksli, Usługi w zakresie 
przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie przeprowa-
dzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji persone-
lu], Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących lojalności klientów, Usługi w zakresie przepro-
wadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związa-
nych z korzystaniem z Internetu, Usługi w zakresie przetwa-
rzania danych, Usługi w zakresie publikowania tekstów rekla-
mowych, Usługi w zakresie rachunkowości śledczej, Usługi 
w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie re-
jestracji samochodów, Usługi w zakresie reklamy prasowej, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w za-
kresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, Usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Usługi 
w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-
-telewizyjnych, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie 
rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, Usługi 
w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 
Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz 
lekarzy, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone 
na rzecz szpitali, Usługi w zakresie składania zamówień [dla 
osób trzecich], Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie sporządzania listy 
płac, Usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, Usługi w za-
kresie statystycznych informacji biznesowych, Usługi w za-
kresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów bizneso-
wych, Usługi w zakresie stenografii, Usługi w zakresie strate-
gii biznesowych, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w za-
kresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie transkryp-
cji, Usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, Usługi w za-
kresie tworzenia marki, Usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), Usługi w zakresie tymczasowego przy-
działu pracowników, Usługi w zakresie udostępniania infor-
macji dotyczących handlu zagranicznego, Usługi w zakresie 
wyceny marki, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 

akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wyszukiwania 
stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wy-
szukiwania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wy-
szukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie 
wyszukiwania danych z badań rynku, Usługi w zakresie wy-
szukiwania danych, Usługi w zakresie wywiadu gospodar-
czego w odniesieniu do działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie wywiadu 
konkurencyjnego, Usługi w zakresie zakupu środków przeka-
zu [miejsca i czasu w mediach], Usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, 
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności go-
spodarczej, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla 
techników filmowo-telewizyjnych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania personelem reklamowym, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzeda-
ży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania in-
wentarzem, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi w zakresie zarządzania inwentarzem części i kom-
ponentów świadczone na rzecz wytwórców i dostawców, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
wykonawców muzycznych, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone przez agencje teatralne, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
kompleksów basenów, Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz teatrów, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom, 
Usługi w zakresie zarządzania targami, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i mo-
delek, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz obiektów parkingowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotni-
czych, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w za-
kresie zatrudnienia personelu na czas określony, Usługi 
w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi w zakresie znajdo-
wania zatrudnienia dla stażystów, Usługi w zakresie znajdo-
wania zatrudnienia dla niań, Usługi wprowadzania danych 
komputerowych, Usługi wprowadzania danych, Usługi 
wprowadzania produktów na rynek, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego i przetwarzania danych, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Usługi 
wynajmu automatów do sprzedaży, Usługi wypełniania ze-
znań podatkowych, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry 
kierowniczej, Usługi zarządzania aktami, mianowicie indek-
sowanie dokumentów dla osób trzecich, Usługi zarządzania 
bazami danych, Usługi zarządzania biurowego [dla osób 
trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwo-
ju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego dla pił-
karzy, Usługi zarządzania danymi, Usługi zarządzania działal-
nością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, 
Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi zarzą-
dzania i doradcze w działalności gospodarczej, Usługi zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania społecznością 
online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zarządzania za-
pasami, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji 
zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Usługi zlecania na ze-
wnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług 
na rzecz innych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi 
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związane z personelem, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, Ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglą-
dalności audycji telewizyjnych, Weryfikacja przetwarzania 
danych, Wkładanie materiałów drukowanych do kopert, 
Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Wprowadzanie 
na rynek nowych produktów, Wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie 
dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospo-
darczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą i jej organizacji, Wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, Wsparcie w dziedzinie organizacji 
przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i pla-
nowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami 
gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarzą-
dzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o fran-
czyzę, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie za-
rządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
otwierania restauracji i ich działalności, Wybór kadr kierowni-
czych, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Wycena 
firm, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Wyceny doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsię-
biorstwach handlowych, Wyceny dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysło-
wych, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, Wyceny do-
tyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsię-
biorstwach, Wyceny handlowe, Wydawanie i aktualizacja 
tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, 
Wydolność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie -), Wyko-
nywanie materiałów reklamowych, Wynajem automatów 
sprzedających na karty, Wynajem automatów sprzedających 
na monety, Wynajem bilbordów reklamowych, Wynajem bil-
bordów [tablic reklamowych], Wynajem billboardów, Wyna-
jem billboardów reklamowych, Wynajem czasu na emisję 
reklam w kinach, Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajem maszyn do pisa-
nia, Wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, Wynajem 
materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, 
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 
Wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Wyna-
jem powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, 
Wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, Wynajem 
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem prze-
strzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń 
o pracę, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem 
sprzętu biurowego, Wynajem sprzętu do elektronicznego 
terminala kasowego, Wynajem tablic do celów reklamo-
wych, Wynajem urządzeń biurowych, Wynajem urządzeń 
do kopiowania, Wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wynajmowanie 
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezen-
tacji marketingowych, Wypożyczanie billboardów cyfro-
wych, Wypożyczanie fotokopiarek, Wypożyczanie maszyn 
do pisania i kopiarek, Wypożyczanie maszyn do pisania, Wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk 
handlowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wypo-
życzanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-

kingu, Wystawianie rachunków, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trze-
cich, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie miejsc pracy, Wy-
wiady dla badań jakościowych rynku, Wywiady dotyczące 
badań jakościowych rynku, Zadania kopiowania dokumen-
tów, Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub ko-
miksów, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zamó-
wienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie 
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla in-
nych przedsiębiorców], Zapewnianie agentów handlowych 
na umowę, Zapewnianie konsumentom rekomendacji o to-
warach w celach handlowych, Zapewnianie modelek i mo-
deli do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek i mode-
li do reklamy, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie 
przedstawicieli handlowych, Zapewnianie przestrzeni rekla-
mowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Zapewnia-
nie rankingów użytkowników w celach handlowych lub re-
klamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie tymczasowego 
biurowego personelu wsparcia, Zapewnianie wsparcia admi-
nistracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem 
leków, Zapewnienie personelu administracyjnego, Zapew-
nienie personelu sprzedającego, Zapis informacji na kartach 
perforowanych [funkcje biurowe], Zarobkowe zarządzanie 
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na za-
kup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, 
Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie admini-
stracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyj-
ne w szpitalach, Zarządzanie aktami finansowymi, Zarządza-
nie bazami danych, Zarządzanie biurami działalności gospo-
darczej na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe atrak-
cjami dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami 
konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Za-
rządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klu-
bami sportowymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczy-
mi, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarzą-
dzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Za-
rządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie 
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie 
biznesowe w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie 
logistyki na rzecz innych osób, Zarządzanie biznesowe zakła-
dami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie 
podwykonawstwa, Zarządzanie dokumentacją biznesową, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji ben-
zynowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością han-
dlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób 
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sporto-
wych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospo-
darczą dotyczące osobistości świata sportu, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm 
usługowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trze-
cich, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo 
w zakresie -), Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi 
doradcze w -), Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Za-
rządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie 
flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
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trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelowymi programa-
mi motywacyjnymi osób trzecich, Zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie i kompi-
lacja komputerowych baz danych, Zarządzanie klinikami me-
dycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie komputero-
wymi bazami danych, Zarządzanie kontami, fakturowanie 
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, Zarządzanie 
kosztami medycznymi, Zarządzanie kosztami opieki zdro-
wotnej, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszka-
niami, Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Za-
rządzanie personalne (Doradztwo w zakresie -), Zarządzanie 
personelem, Zarządzanie personelem w celach reklamo-
wych, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, 
Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Za-
rządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, 
Zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaconej opieki me-
dycznej, Zarządzanie planami emerytalnymi pracowników, 
Zarządzanie planami świadczeń socjalnych dla pracowni-
ków, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarzą-
dzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakre-
sie, Zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi ap-
tek, Zarządzanie programami i usługami w zakresie refunda-
cji leków, Zarządzanie programami lojalnościowymi, moty-
wacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lo-
jalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania 
sprzedaży, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, Zarządzanie programami re-
fundacji leków dla pacjentów, Zarządzanie programami 
świadczeń pracowniczych, Zarządzanie programem rabato-
wym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek 
na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart człon-
kowskich, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej 
[dla osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działal-
ności gospodarczej, Zarządzanie promocją sławnych osób, 
Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, 
Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w spra-
wach demograficznych, Zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlu detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie prze-
twarzaniem danych, Zarządzanie punktami obsługi telefo-
nicznej dla osób trzecich, Zarządzanie rachunkami firm, Za-
rządzanie rachunkowością, Zarządzanie relacjami z klienta-
mi, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Zarządzanie szpitalami, Zarządza-
nie w działalności handlowej, Zarządzanie w działalności go-
spodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzel-
cy, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biuro-
we, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień zakupowych, 39 Agencje usługowe do plano-
wania podróży, Aeronautyka (Transport ), Chroniony trans-
port przedmiotów wartościowych, Czarterowanie autoka-
rów, Czarterowanie łodzi, Czarterowanie transportu, Dorę-
czanie paczek przez kuriera, Doręczanie prezentów, Dorę-
czanie dokumentów, Doręczanie dokumentów [do ręki], 
Doręczanie gazet, Dostarczanie energii elektrycznej, Dostar-
czanie kwiatów, Dostarczanie paczek, Dostarczanie poczty 
i usługi kurierskie, Dostawa produktów spożywczych, Dosta-
wa towarów, Dostawa towarów poprzez kuriera, Dostawa 
żywności, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, Holo-
wanie pojazdów, Holowanie i transport samochodów w ra-
mach usług pomocy drogowej, Ładowanie i wyładowanie 
pojazdów, Logistyka transportu, Magazynowanie, Magazy-

nowanie towarów handlowych, Magazynowanie żywności, 
Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja dostarcza-
nia towarów, Organizowanie wysyłki towarów, Organizowa-
nie wynajmu wszelkich środków transportu, Organizowanie 
wycieczek, Organizowanie transportu i podróży, Organizo-
wanie transportu, Organizowanie pomocy drogowej, Orga-
nizowanie podróży, Parkowanie i przechowywanie pojaz-
dów, Przechowywanie w chłodniach, Przesyłki (Dostarczanie 
-), Przewożenie i dostarczanie towarów, Ratownictwo (Usługi 
-), Składowanie, Rezerwacja transportu, Spedycja, Spedycja 
towarów, Transport, Transport drogowy, Transport drogą ku-
rierską, Transport pasażerski, Usługi car-sharingu, Usługi do-
kerskie, Usługi doręczania paczek, Usługi dostawcze, Usługi 
kurierskie, Usługi kurierów i posłańców, Usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania paczek, Usługi kurierskie w zakresie 
dostarczania towarów, Usługi magazynowe, Usługi opako-
wywania i pakowania, Usługi parkingowe, Usługi pocztowe, 
Usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, Usługi 
przeprowadzek domowych, Usługi przewoźnika, Usługi ra-
townicze, Usługi taksówek, Usługi transportowe, Usługi w za-
kresie organizowania transportu, Usługi w zakresie wynajmu 
samochodów z szoferem, Usługi wynajmu samochodów, 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem, Wypożyczanie środków transportu, Wypożyczanie ro-
werów, Wypożyczanie pojazdów, Wysyłka towarów, 43 Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie ciast, De-
korowanie 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 zaple-
czem, produktami i transportem, Pensjonaty, Restauracje sa-
moobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwa-
cje miejsc w hotelach, Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usłu-
gi barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi hotelo-
we, Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tym-
czasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wy-
jazdami], Usługi restauracji specjalizujących się w makaro-
nach udon i sobą, Usługi restauracji washoku, Usługi restau-
racyjne, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajem budynków prze-
nośnych, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajmowa-
nie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wy-
pożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych na-
czyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń 
do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kem-
pingowego, Żłobki dla dzieci, Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty), Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary].

(210) 528255 (220) 2021 04 28
(731) PRESSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABIEXPERT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 Badanie rynku i opinii publicznej, badania 
i poszukiwania statystyczne, badanie w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, usługi wyszukiwania w komputero-
wych bazach danych, doradztwo specjalistyczne w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
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sporządzanie ekspertyz w zakresie dotyczącym prowadze-
nia działalności gospodarczej, wycena działalności handlo-
wej, pozyskiwanie danych do baz danych, prowadzenie 
i systematyzowanie komputerowych baz danych, reklama, 
w tym reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, publikowa-
nie i obróbka tekstów reklamowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych, rozpowszechniane ogłoszeń reklamo-
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii re-
klamowych, pomoc przy organizowaniu, zarządzaniu i pro-
wadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, 
prognozowanie ekonomiczne, organizowanie kadry me-
nedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej, prowadzenie 
i dostarczanie informacji o firmach, usługi w zakresie mar-
ketingu i prezentacji, nauczanie, szkolenia, specjalistyczne 
kursy, seminaria i konferencje w zakresie reklamy i marke-
tingu, badania biznesowe, doradztwo w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlo-
wego, pośrednictwo w kontaktach ze sobą potencjalnych 
inwestorów i przedsiębiorców, potrzebujących wsparcia fi-
nansowego, usługi public relations, usługi wywiadu rynko-
wego, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt biznesowy, badania 
rynkowe, doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych 
public relations, reklama i doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, marketing ukierunkowany, negocjowanie 
umów biznesowych, optymalizacja stron internetowych, 
pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarcza, poszukiwania dotyczące patronatu, prezento-
wanie produktów w mediach w celu sprzedaży detalicznej, 
zestawienia statystyczne, telemarketing, 38 Prowadzenie 
agencji informacyjnych dostarczających aktualne infor-
macje, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych 
i obrazowych przy użyciu internetu i intranetu, łączność 
komputerowa przy użyciu terminali, rozpowszechnianie 
ogłoszeń przy użyciu łączy elektronicznych, usługi poczty 
elektronicznej, usługi agencji prasowych, transfer strumie-
niowy danych, udostępnianie forów internetowych on-line, 
przesyłanie wiadomości i obrazów wspomagane kompute-
rowo, zapewnianie dostępu do baz danych i do globalnych 
sieci komputerowych, 39 Dystrybucja gazet, czasopism, 
książek, dostarczanie wiadomości, magazynowanie elek-
tronicznych nośników danych i dokumentów, 41 Doradz-
two zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, edu-
kacja, informacja o edukacji, nauczanie i kursy korespon-
dencyjne, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
szkoleń, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych 
i rozrywkowych, publikowanie książek, gazet, czasopism, 
periodyków, w tym publikacja elektroniczna on-line, pro-
dukcja i nagrywanie filmów, w tym na nośnikach, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, specjalistyczne kur-
sy, kursy doszkalające, kursy korespondencyjne, szkolenie 
z wykorzystaniem internetu, intranetu i innych systemów 
informatycznych, komputerowych i przesyłowych, usługi 
w zakresie wydawnictw innych niż reklamowe, kursy języ-
kowe, organizowanie zawodów sportowych o charakterze 
rekreacyjnym, imprez plenerowych, przyjęć, spotkań to-
warzyskich związanych z tematyką szkoleń, tłumaczenia 
tekstów, fotoreportaże, komputerowe przygotowywanie 
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 

publikowanie on-line książek elektronicznych, publikacji 
i tekstów innych niż reklamowe, redagowanie i sprawdza-
nie tekstów innych niż reklamowe, sprawdziany edukacyj-
ne, usługi przekwalifikowania zawodowego, prowadzenie 
wyższych uczelni, w tym w systemie on-line, 42 Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
administrowanie stronami internetowymi, projektowanie 
i analizy oprogramowania komputerowego i systemów 
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu kompute-
rowego, aktualizowanie oprogramowania, projektowanie 
i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych 
on-line, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, montowanie systemów komputerowych w celu 
wykrycia awarii, w tym przy użyciu zdalnego sterowania, 
odblokowywanie telefonów komórkowych, analizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy programów 
komputerowych, chmury obliczeniowe, digitalizacja do-
kumentów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa danych 
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informa-
cji o technologiach komputerowych i oprogramowaniu 
za pośrednictwem stron internetowych, elektroniczne mo-
nitorowanie kart kredytowych w celu wykrywania oszustw 
w internecie i kradzieży tożsamości w internecie, hosting 
serwerów i stron internetowych, instalowanie i konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego w ramach publikacji oprogramowania, 
opracowywanie projektów technicznych, powielanie pro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
i programów komputerowych, tworzenie platform kompu-
terowych, udostępnianie wyszukiwarek komputerowych, 
usługi doradcze w dziedzinach technologii komputero-
wych, telekomunikacja, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
techniki informacyjnej, szyfrowanie danych, ochrona an-
tywirusowa, wynajem serwerów, 45 Doradztwo w zakre-
sie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie opro-
gramowania komputerowego, monitoring praw własności 
intelektualnej dla celów doradztwa prawnego, udzielanie 
licencji w ramach publikacji oprogramowania, usługi alter-
natywnego rozwiązywania sporów, usługi serwisów spo-
łecznościowych on-line, przygotowywanie dokumentów 
prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 528300 (220) 2021 04 29
(731) CALISKAN EKREM, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ANGEL Kids Club

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż 
towarów zawartych w klasie 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 528302 (220) 2021 04 29
(731) CALISKAN EKREM, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) L LEYCIN Kids Club

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż 
towarów zawartych w klasie 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 528339 (220) 2021 04 30
(731) LA ROSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaRose care

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: 
kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, ko-
smetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do sty-
lizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, la-
kiery do włosów, szampony, suche szampony, szampony dla 
zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, 
kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako kosmetyk, ko-
smetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, 
kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki 
[kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, prepara-
ty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, ey-
elinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kre-
my kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy 
kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające do skóry, toniki 
kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, my-
dła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki 
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toa-
letowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, 
olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, 
esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki 
przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, ołów-
ki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmety-
kami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, 
wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło 
do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybiela-
jące, sody wybielające, sole do kąpieli do celów innych niż 
lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami 
lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, mleczka, bal-
samy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy 
i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele 
do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycznych, peelingi 

do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, Usługi sprze-
daży następujących towarów: peelingi do rąk, płyny do pie-
lęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji 
twarzy, płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka 
do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, 
maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski 
kosmetyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski 
kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty 
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznok-
ciach, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do pa-
znokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem 
do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do ma-
kijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, se-
rum do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum do wło-
sów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do ce-
lów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki 
zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-
-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opa-
lania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przy-
spieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki 
do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbar-
wiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż 
do celów medycznych, preparaty toaletowe, olejek migda-
łowy, mydło migdałowe, mleczko migdałowe do celów ko-
smetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściąga-
jące do celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży następują-
cych towarów: środki czyszczące do higieny intymnej, nie-
lecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], 
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzują-
ce, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzę-
sy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty 
odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, 
lakiery (środki do usuwania -), olejek lawendowy, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry 
[pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [ole-
jek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, 
olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty fito-
kosmetyczne, chusteczki higieniczne i kosmetyczne impre-
gnowane środkami do oczyszczania, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, wstępnie zwilżone lub impregno-
wane waciki, olejek różany, pasta do podłogi, środki wybiela-
jące i inne substancje stosowane w praniu, środki do prania 
i zmywania naczyń stołowych, środki do zmiękczania tkanin 
podczas prania, krochmal pralniczy, preparaty do wywabia-
nia plam, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, olejki eteryczne jako substancje zapacho-
we do prania.
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(210) 528379 (220) 2021 04 30
(731) CHL KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; CHL CASH 
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; CHL HOLDING 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHL

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 39 Transport samochodami opancerzonymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 528393 (220) 2021 05 04
(731) HERMANOWSKI SEBASTIAN HERMAN WORKSHOP, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herman

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, Lądowe po-
jazdy i środki transportu, Pasażerskie pojazdy mechaniczne, 
Pojazdy, Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy elektrycz-
ne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy kołowe.

(210) 528402 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rolls

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 02.09.01, 26.13.99
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528403 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FLIS HAPPY SWING rurki

(531) 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 26.13.99, 25.05.01, 29.01.13, 
27.05.01

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528404 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Wanilia

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25, 
05.05.19, 05.05.21

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528405 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Orzech

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25, 
05.07.06, 05.03.11, 05.03.15

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.
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(210) 528406 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Kokos

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25, 
05.07.06

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528407 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Kakao

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25, 
05.07.06, 05.03.11, 05.03.15

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528408 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO WANILIA 

Wafle z kremem o smaku waniliowym

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.19, 05.05.21, 26.05.01, 26.04.04, 
26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528409 (220) 2021 05 04
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO KOKOS 

Wafle z kremem kokosowym

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.05.01, 05.07.06, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.18

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528415 (220) 2021 05 05
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis

(531) 26.01.02, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.16, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528416 (220) 2021 05 05
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis
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(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.16, 26.01.01, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528417 (220) 2021 05 05
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis

(531) 26.01.02, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.16, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 528418 (220) 2021 05 05
 (310) UK00003556593 (320) 2020 11 17 (330) GB
(731) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vanish Oxi Action

(531) 01.15.21, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Detergenty do prania, Dodatki do prania, 
Wybielacze do stosowania w praniu, Środki zwiększające 
moc preparatów do prania, Rozjaśniacze pralnicze, Prepa-
raty do wybielania odzieży, Środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), Środki rozjaśniające do prania, 
Preparaty do namaczania, Odplamiacze pralnicze, Krochmal 
do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty do wywabia-
nia plam, Środki i szampony do czyszczenia dywanów oraz 
środki do usuwania plam z dywanów, 5 Antybakteryjne 
i antyseptyczne detergenty do prania, Antybakteryjne i an-
tyseptyczne środki zwiększające moc preparatów do prania, 
Antybakteryjne i antyseptyczne rozjaśniacze do prania, An-
tybakteryjne i antyseptyczne wywabiacze plam, Antybak-
teryjne i antyseptyczne środki czyszczenia dywanów oraz 
szampony do dywanów, Antybakteryjne i antyseptyczne 
wywabiacze plam z dywanów.

(210) 528419 (220) 2021 05 05
 (310) UK00003556592 (320) 2020 11 17 (330) GB
(731) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, NL

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oxi Action

(531) 01.15.21, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Detergenty do prania, Dodatki do prania, 
Wybielacze do stosowania w praniu, Środki zwiększające 
moc preparatów do prania, Rozjaśniacze pralnicze, Prepa-
raty do wybielania odzieży, Środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), Środki rozjaśniające do prania, 
Preparaty do namaczania, Odplamiacze pralnicze, Krochmal 
do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty do wywabia-
nia plam, Środki i szampony do czyszczenia dywanów oraz 
środki do usuwania plam z dywanów.

(210) 528420 (220) 2021 05 05
 (310) UK00003556590 (320) 2020 11 17 (330) GB
(731) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.21, 26.01.02, 29.01.15
(510), (511) 3 Detergenty do prania, Dodatki do prania, 
Wybielacze do stosowania w praniu, Środki zwiększające 
moc preparatów do prania, Rozjaśniacze pralnicze, Prepa-
raty do wybielania odzieży, Środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), Środki rozjaśniające do prania, 
Preparaty do namaczania, Odplamiacze pralnicze, Krochmal 
do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty do wywabia-
nia plam, Środki i szampony do czyszczenia dywanów oraz 
środki do usuwania plam z dywanów.

(210) 528461 (220) 2021 04 30
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bulto FOOD & SNACK FOR YOUR PET

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodo-
ranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielę-
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gnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domo-
wych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt 
domowych, kagańce, obroże dla kotów, obroże dla zwierząt, 
obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla 
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, 
okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, 
płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze 
dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domo-
wych, worki do karmienia zwierząt, 21 Czerpaki do karmy dla 
psów, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie 
do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie 
przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt 
domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczy-
stości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, 
miski do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia 
dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
nie mechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci 
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechani-
zowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla 
małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości dla 
zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożyw-
cze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, arty-
kuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
kotów, ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, karma 
dla kotów, karma dla psów, karma dla zwierząt domowych, 
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce 
przeznaczone dla psów, przysmaki dla kotów (jadalne), przy-
smaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów, 
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla 
psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla psów. artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.

(210) 528471 (220) 2021 05 04
(731) LIPIŃSKI JAROSŁAW TELCO SOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDIGO

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 11 Żarówki oświetleniowe, Lampy oświetlenio-
we, urządzenia i instalacje oświetleniowe, Żyrandole, Lam-
py stojące, Abażury do lamp, Kuliste klosze do lamp, Lampy 
elektryczne do choinki, Żarówki do kierunkowskazów w po-
jazdach, Żarniki do lamp elektrycznych, Girlanda ogrodo-
wa - w klasyfikacji nicejskiej brak takiej kategorii (przewód 
z oprawami na źródło światła np. żarówki LED których nie ma 
w komplecie) przeznaczenie produktu to oświetlenie deko-
racyjne.

(210) 528472 (220) 2021 05 04
(731) FLEXEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) YOUR MONEY, YOUR WAY.
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Opro-
gramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku z te-
lefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony ko-
mórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na te-
lefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplika-
cje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 
Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności 
audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowa-
nie komputerowe do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Apli-
kacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kom-
puterowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie kom-
puterowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji 
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Mobilne 
aplikacje oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w urządzeniach mobilnych, Serwery do hostin-
gu www, Programy komputerowe do korzystania z inter-
netu i sieci www, Grafiki komputerowe do pobrania, Grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, 35 Organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem inter-
netu, Aukcje z wykorzystaniem technologii łańcucha bloko-
wego [blockchain], 36 Działalność finansowa, Analizy danych 
finansowych, Gromadzenie informacji finansowych, Pośred-
nictwo w usługach finansowych, Ocena zdolności kredyto-
wej przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób 
prywatnych, Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, 
Usługi w zakresie informacji kredytowej, Usługi oceny ryzyka 
finansowego, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, Informacje finansowe dostarczane za pośred-
nictwem komputerowych baz danych, Informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Pożyczki 
[finansowanie], Usługi finansowe, w szczególności udostęp-
nianie zdecentralizowanych i otwartych kryptoaktywów 
w światowej sieci komputerowej wykorzystującej łańcuch 
blokowy [blockchain], Usługi finansowe z wykorzystaniem 
technologii łańcucha blokowego [blockchain], Transakcje 
transferu kryptoaktywów, Udostępnianie kryptoaktywów, 
Handel kryptoaktywami i wymiana kryptoaktywów, Han-
del zdecentralizowanymi środkami płatniczymi, Transakcje 
i operacje w kryptoaktywach, walucie wirtualnej i cyfrowej, 
42 Hosting aplikacji mobilnych, Programowanie aplikacji 
multimedialnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting 
aplikacji interaktywnych, Opracowywanie rozwiązań aplika-
cji oprogramowania komputerowego, Doradztwo i kon-
sultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, 
Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i in-
formacji, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby 
dostarczania treści multimedialnych, Techniczna obsługa 
aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opar-
tych na wykorzystaniu sieci web, Doradztwo w zakresie sieci 
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Usłu-
gi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, Hosting mobilnych stron internetowych, Wynaj-
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mowanie serwerów www, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron www, Projektowanie i projek-
towanie graficzne do tworzenia stron www w internecie, 
Projektowanie gier, Usługi projektowania, Projektowanie 
wizualne, Projektowanie znaków, Projektowanie stron inter-
netowych, Projektowanie baz danych, Projektowanie kroju 
czcionek, Projektowanie sprzętu komputerowego, Projekto-
wanie języków komputerowych, Projektowanie materiałów 
drukowanych, Projektowanie kodów komputerowych, Opro-
gramowanie komputerowe (projektowanie usługi artystów 
grafików, Grafika artystyczna, Usługi projektowania grafiki 
komputerowej wspomagane komputerowo, Projektowanie 
grafiki wideo, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów) .

(210) 528473 (220) 2021 05 04
(731) FLEXEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MY MONEY, MY WAY.
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Opro-
gramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku z te-
lefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony ko-
mórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na te-
lefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplika-
cje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 
Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności 
audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowa-
nie komputerowe do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Apli-
kacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kom-
puterowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie kom-
puterowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji 
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Mobilne 
aplikacje oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w urządzeniach mobilnych, Serwery do hostin-
gu www, Programy komputerowe do korzystania z inter-
netu i sieci www, Grafiki komputerowe do pobrania, Grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, 35 Organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
netu, Aukcje z wykorzystaniem technologii łańcucha bloko-
wego [blockchain], 36 Działalność finansowa, Analizy danych 
finansowych, Gromadzenie informacji finansowych, Pośred-
nictwo w usługach finansowych, Ocena zdolności kredyto-
wej przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób 
prywatnych, Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, 
Usługi w zakresie informacji kredytowej, Usługi oceny ryzyka 
finansowego, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, Informacje finansowe dostarczane za pośred-
nictwem komputerowych baz danych, Informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Pożyczki 
[finansowanie], Usługi finansowe, w szczególności udostęp-
nianie zdecentralizowanych i otwartych kryptowaktywów 
w światowej sieci komputerowej wykorzystującej łańcuch 
blokowy [blockchain], Usługi finansowe z wykorzystaniem 
technologii łańcucha blokowego [blockchain], Transakcje 
transferu kryptoaktywów, Udostępnianie kryptoaktywów, 
Handel kryptoaktywami i wymiana kryptoaktywów, Han-
del zdecentralizowanymi środkami płatniczymi, Transakcje 

i operacje w kryptoaktywach, walucie wirtualnej i cyfrowej, 
42 Hosting aplikacji mobilnych, Programowanie aplikacji 
multimedialnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting 
aplikacji interaktywnych, Opracowywanie rozwiązań aplika-
cji oprogramowania komputerowego, Doradztwo i kon-
sultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, 
Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i in-
formacji, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby 
dostarczania treści multimedialnych, Techniczna obsługa 
aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opar-
tych na wykorzystaniu sieci web, Doradztwo w zakresie sieci 
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Usłu-
gi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, Hosting mobilnych stron internetowych, Wynaj-
mowanie serwerów www, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron www, Projektowanie i projek-
towanie graficzne do tworzenia stron www w internecie, 
Projektowanie gier, Usługi projektowania, Projektowanie 
wizualne, Projektowanie znaków, Projektowanie stron inter-
netowych, Projektowanie baz danych, Projektowanie kroju 
czcionek, Projektowanie sprzętu komputerowego, Projekto-
wanie języków komputerowych, Projektowanie materiałów 
drukowanych, Projektowanie kodów komputerowych, Opro-
gramowanie komputerowe (projektowanie usługi artystów 
grafików, Grafika artystyczna, Usługi projektowania grafiki 
komputerowej wspomagane komputerowo, Projektowanie 
grafiki wideo, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów).

(210) 528524 (220) 2021 05 06
(731) POLSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsound

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługa wyselekcjonowania, z myślą o oso-
bach trzecich, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie 
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, przez hurtownie, 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków ko-
munikacji elektronicznej, na przykład przez strony interneto-
we, następujących produktów: urządzenia do nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, systemy 
nagłośnieniowe, studyjne systemy rejestracji i odtwarzania 
dźwięku, 37 Naprawa i konserwacja urządzeń do nagrywa-
nia, przesyłania, odtwarzania dźwięku, 41 Usługi w zakresie 
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, 42 Usługi w zakresie 
projektowania systemów nagłaśniania i rejestracji dźwięku.

(210) 528536 (220) 2021 05 07
(731) KRZESIMOWSKI ZBIGNIEW, Lesiów;
WÓJCIK KAROL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody Romanów
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Marketing inter-
netowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, Analiza marketin-
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gowa nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości miesz-
kaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodar-
czej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablo-
wych lub innych form przekazu danych, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, 36 Usługi w za-
kresie nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-
daży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, 
Zarządzanie gruntami, 37 Budowa bloków mieszkalnych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
budynków na zamówienie, Budowa budynków wielorodzin-
nych, Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa 
domów na zamówienie, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków 
mieszkalnych, Budowa przybudówek, Budowanie domów, 
Budowanie nieruchomości, Budownictwo, Budownictwo 
mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa miesz-
kalnego i budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków miesz-
kalnych, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 
Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi doradztwa 
w zakresie budowy budynków, Usługi zarządzania budową, 
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie ob-
szarów mieszkalnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 528582 (220) 2021 05 07 
(310) 30 2021 108 032.7 (320) 2021 05 05 (330) DE
(731) Ningbo JOYSONQUIN Automotive Systems Holding 

Co., Ltd., Ningbo, CN
(540) (znak słowny)
(540) JOYSONQUIN
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, regulowania oraz 
sterowania przepływu energii elektrycznej, Transformatory 
elektryczne, Oporniki elektryczne [rezystory], Przewody elek-
tryczne, Kable elektryczne, Kondensatory elektryczne, Zaci-
ski do kabli [energii elektrycznej], Osłony kablowe kabli elek-
trycznych, Urządzenia do nawigacji do pojazdów [kompute-

ry pokładowe], Przyrządy nawigacyjne, Czujniki elektryczne, 
Elektroniczne jednostki sterujące oraz komputery pokłado-
we do pojazdów, Elektroniczne lub elektryczne urządzenia 
wyświetlające do pojazdów, Liczniki czasu podróży, Baterie, 
Akumulatory, Obudowy akumulatorowe, Ładowarki do aku-
mulatorów elektrycznych, Urządzenia testujące do aku-
mulatorów, Czujniki oraz detektory, Urządzenia sterujące 
do czujników, Automatyczne urządzenia sterujące, Progra-
mowalne urządzenia sterujące, Urządzenia sterujące do za-
rządzania sieciami, Wielozłącza [Multipleksery], Elektryczne 
przetwornice częstotliwości, Radia samochodowe, Aplikacje 
komputerowe do sterowników samochodowych, Aplikacje 
komputerowe do pojazdowych urządzeń nawigacyjnych, 
Wyświetlacze do pojazdów, Wewnątrz-pojazdowe elektro-
niczne systemy wspomagania jazdy, Pojazdowe urządzenia 
nawigacyjne, Urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, Sprzęt do elektronicznych systemów wspoma-
gania jazdy, Multimedialne systemy nawigacji do pojazdów, 
Gniazdka i wtyczki elektryczne oraz utworzone z nich złącza, 
Przewody i kable elektryczne, Przełączniki elektryczne i ele-
menty sterujące do pojazdów, w szczególności pojazdów 
silnikowych, Wkładki elektryczne dla przemysłu samocho-
dowego, Zasilacze elektryczne prądu stałego/prądu zmien-
nego, Przetworniki, Zasilacze przetworników, Dystrybucja 
wysokoprądowa wewnątrz- samochodowa (przetworniki 
prądu stałego/prądu zmiennego), Stacje ładowania, kable 
do ładowania oraz jednostki rozprowadzania zasilania dla 
pojazdów, Elektromechaniczne układy wylotów powietrza 
i wlotów powietrza do pojazdów, Podświetlane elementy 
obsługi i wyposażenie wewnętrzne pojazdów, w szczegól-
ności pojazdów silnikowych, Części, części zamienne i akce-
soria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 11 Urzą-
dzenia do oświetlania, ogrzewania, suszenia, wentylowania, 
Lampy oraz oprawy oświetleniowe do wnętrza pojazdu 
silnikowego, Lampy elektryczne, Reflektory do pojazdów 
silnikowych, Reflektory do pojazdów, Urządzenia oczysz-
czające powietrze, urządzenia do osuszania, Rozpraszacze 
światła, Oświetlenie dekoracyjne, Urządzenia oświetleniowe 
do pojazdów, Oprawy z diodami emitującymi światło [LED], 
Zapalarki gazowe, osprzęt do lamp mianowicie obudowy 
ochronne do lamp, Instalacje i urządzenia do wentylacji oraz 
systemy klimatyzacyjne do pojazdów, Urządzenia przeciwo-
ślepieniowe do pojazdów [osprzęt do reflektorów], Urządze-
nia grzewcze do odmrażania szyb pojazdów, Samochodowe 
światła sygnalizacyjne, Części, części zamienne i akcesoria 
do wyżej wymienionych towarów, 12 Pojazdy oraz ich istot-
ne części, Urządzenia do poruszania się po lądzie, w powie-
trzu lub po wodzie, Układy napędowe, w tym silniki i napędy 
do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne do pojazdów lą-
dowych, Pomocnicze napędy silników elektrycznych do po-
jazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Układy napędowe, 
Łańcuchy napędowe, Przekładnie z kołami stopniowanymi, 
Torby bagażowe, Bagażniki, Przekładnie i części do przekład-
ni do pojazdów lądowych, Koła, Drągi holownicze, Wypo-
sażenie wewnętrzne do pojazdów, w szczególności do po-
jazdów silnikowych, w tym elementy wykończeniowe oraz 
elementy osłonowe, w szczególności elementy wykończe-
nia drzwi, konsole, deski rozdzielcze, tylne osłony oparć foteli 
w pojazdach, wykładziny podłogowe do pojazdów, w szcze-
gólności do przestrzeni na nogi oraz przestrzeni na bagaż 
w pojazdach, Kierownice, Lusterka wsteczne, Osłony wlewu 
paliwa, Części, części zamienne i akcesoria do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, 35 Systematyzacja informa-
cji w komputerowych bazach danych, Pomoc (zarządzanie 
działalnością gospodarczą), Wynajem stoisk handlowych, 
Informacja (działalność gospodarcza), Agencje importowo-
-eksportowe, Dostarczanie informacji o działalności gospo-
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darczej za pośrednictwem strony internetowej, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Badania marketingowe, Zapew-
nianie miejsca handlu on-line dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, 37 Usługi ładowania baterii te-
lefonów komórkowych, Ładowanie pojazdów elektrycznych, 
Tłumienie zakłóceń w urządzeniach elektrycznych, Tapicero-
wanie, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Wy-
najem sprzętu budowlanego, Budownictwo, Układanie kabli, 
Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, Stacje obsługi 
pojazdów (tankowanie i serwisowanie), Naprawa linii ener-
getycznych, Dostarczanie informacji dotyczących napraw, 
38 Informacja o telekomunikacji, Komunikacja za pośrednic-
twem terminali komputerowych, Usługi poczty głosowej, 
Udostępnianie internetowych chatroomów, Zapewnianie 
dostępu do baz danych, Transmisja programów telewizyj-
nych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, Komunikacja za pośrednictwem telefonu, Przesyłanie 
wiadomości, 42 Usługi naukowe i technologiczne oraz zwią-
zane z nimi badania i projektowanie, Usługi w zakresie analiz 
przemysłowych, badań przemysłowych oraz projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, Certyfikacja [kontrola jakości], Testowanie jakości 
produktów do celów certyfikacji, Hosting platform komu-
nikacyjnych w Internecie, Opracowywanie, testowanie, 
programowanie, wdrażanie oraz konserwacja oprogramo-
wania komputerowego i sprzętu, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów nawigacyjnych, Doradztwo w zakresie 
sprzętu i oprogramowania, Usługi badawcze i rozwojowe 
w zakresie nauki, technologii i przemysłu, w szczególności 
usługi inżynierów, techników i ekonomistów, Zarządzanie 
projektami technicznymi w dziedzinie komputerów, Bada-
nia projektów technicznych, Rysunek techniczny, Badanie 
i rozwój nowych produktów dla osób trzecich, Testy jakości, 
Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, 
Wzornictwo przemysłowe, Usługi doradztwa technicznego 
w dziedzinie produkcji energii alternatywnej, Projektowanie 
i rozwój produktów multimedialnych, Badania w dziedzinie 
inżynierii mechanicznej, Projektowanie i rozwój baz danych, 
Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników z wykorzy-
staniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Testowanie pojazdów pod kątem zdatności do ruchu drogo-
wego, Platforma jako usługa [PaaS].

(210) 528607 (220) 2021 05 06
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYSTERVIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Kremy, balsamy i żele kosmetyczne dla spor-
towców do pielęgnacji ciała, żele do masażu nie dla celów 
medycznych, preparaty do kąpieli dla sportowców, 5 Sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, wspomagająca odchudzanie, 
herbaty lecznicze, sole do kąpieli leczniczych, zioła i napoje 
lecznicze, maści, preparaty do odchudzania do celów lecz-

niczych, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, suplementy diety witaminowe w po-
staci plastrów, preparaty witaminowe, błonnik pokarmowy, 
chleb dla diabetyków do celów medycznych, żywność die-
tetyczna do celów medycznych, preparaty wspomagające 
odchudzanie, środki podnoszące odporność organizmu 
i wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty dla celów leczniczych, wody termalne, środki anty-
bakteryjne i lecznicze do skóry, preparaty do kąpieli leczni-
czych, do regeneracji ciała po kontuzji, kremy lecznicze i re-
generujące dla sportowców, balsamy, kompresy, maści, żele, 
okłady, plastry dla sportowców, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, żele do masażu do celów medycznych, 
28 Kreda sproszkowana do użytku dla sportowców do ćwi-
czeń na przyrządach, 32 Aperitify bezalkoholowe, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemo-
niada, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napo-
je izotoniczne, napoje na bazie owoców, warzyw lub roślin 
leczniczych, napoje serwatkowe, napoje dla sportowców 
wzbogacane proteinami, nektary owocowe, sok pomidoro-
wy, soki owocowe i warzywne, sorbety jako napoje, woda 
mineralna, woda stołowa, woda jako napoje.

(210) 528629 (220) 2021 05 10
(731) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGA DOMU LAFHOME
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Za-
rządzanie programami lojalnościowymi, Usługi programów 
lojalnościowych, promocyjnych i motywacyjnych, Dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Zarządzanie 
mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe doty-
czące nieruchomości, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Budowa 
obiektów usługowo-handlowych, Usługi w zakresie remon-
tów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad remontami 
budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i han-
dlowych, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków.

(210) 528630 (220) 2021 05 10
(731) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGA MIESZKANIA LAFHOME
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Za-
rządzanie programami lojalnościowymi, Usługi programów 
lojalnościowych, promocyjnych i motywacyjnych, Dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Zarządzanie 
mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze 
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dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe doty-
czące nieruchomości, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Budowa 
obiektów usługowo-handlowych, Usługi w zakresie remon-
tów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad remontami 
budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i han-
dlowych, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków.

(210) 528631 (220) 2021 05 10
(731) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGA LOKALU LAFHOME
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Za-
rządzanie programami lojalnościowymi, Usługi programów 
lojalnościowych, promocyjnych i motywacyjnych, Dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Zarządzanie 
mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe doty-
czące nieruchomości, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Budowa 
obiektów usługowo-handlowych, Usługi w zakresie remon-
tów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad remontami 
budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i han-
dlowych, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków.

(210) 528686 (220) 2021 05 11
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktomag AMARA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła 
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki 
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych 

lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, 
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do ce-
lów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady 
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki prze-
czyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samo-
przylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię 
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do ce-
lów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Pre-
paraty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów far-
maceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, Lekarstwa przeciw zaparciom, herbata z ziół do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycz-
nych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do ce-
lów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, 
Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Apara-
tura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekar-
skie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, 
Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, 
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elek-
trycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów 
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, 
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze 
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się od-
leżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzy-
kawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwa-
tywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry 
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do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi han-
dlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 528687 (220) 2021 05 11
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktomag  AMARA B6

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła 
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki 
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, 
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-

ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczają-
ce, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, 
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceu-
tyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Suro-
wice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycz-
nych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wo-
dzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa prze-
ciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące 
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medyczne-
go, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła 
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające 
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Apara-
ty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabra-
zji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów 
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych 
z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących 
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia 
języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycz-
nych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów me-
dycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki 
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze 
personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów me-
dycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, 
Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy 
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Re-
klama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurto-
wego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych.

(210) 528694 (220) 2021 05 07
(731) BRODZIK WITOLD, Ryczów-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturalna woda mineralna Jura Skałka prawdziwy 

smak Jury
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(531) 01.15.15, 06.01.04, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Woda, woda źródlana i mineralna niegazo-
wana, woda źródlana i mineralna gazowana, woda stołowa, 
woda sodowa, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzu-
jące, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki owo-
cowe, syropy do napojów, piwa, 35 Prowadzenie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w sklepach, hurtowniach oraz przez 
Internet wód mineralnych i napojów.

(210) 528706 (220) 2021 05 07
(731) ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.17, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa 
pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Foto-
kopiowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy da-
nych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowa-
nie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka 
tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługi-
wanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywa-
nie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patro-
natu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja 
programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów 

do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie zeznań podat-
kowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama ze-
wnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja 
personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów 
z konta, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Tele-
marketing, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Two-
rzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi administracyjne 
w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dziel sztuki świadczone przez gale-
rie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi 
menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przypomi-
nania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, 
Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficzne-
go do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania 
cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań 
podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie admi-
nistracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-
we, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, 
Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy 
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internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
hotelami, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usłu-
godawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, 38 Agencje informacyj-
ne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komu-
nikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komuni-
kacja 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 telegra-
mów, Przesyłanie wiadomości, Przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików- cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów interne-
towych online, Usługi poczty głosowej, Usługi przywoław-
cze [radio, telefon łub inne środki łączności elektronicznej], 
Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi telek-
sowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomuni-
kacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związa-
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomuni-
kacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiado-
mości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, Wypożyczanie faksów, Wypożyczanie modemów, 
Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, Zapew-
nianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, 39 Akcje ratunkowe 
[transport], Chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, Dostarczanie gazet, Dostarczanie kwiatów, Dostarcza-
nie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, Dostarczanie wiadomości, Dostawa energii elek-
trycznej, Dostawa towarów, Dystrybucja energii, Dystrybu-
cja wody, Eskortowanie podróżnych, Fracht, Fracht [przewóz 
towarów], Frankowanie przesyłek pocztowych, Holowanie, 
Informacja o składowaniu, Informacja o transporcie, Informa-
cje o ruchu drogowym, Logistyka transportu, Łamanie lodu, 
Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub do-
kumentów, Maklerstwo okrętowe, Maklerstwo transporto-
we, Napełnianie automatów sprzedających, Obsługa śluz, 
Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich 
poprzez aplikację online, Organizacja wiz podróżnych, pasz-
portów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających 
za granicę, Organizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pa-
kowanie towarów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie, 
Pilotowanie dronów cywilnych, Pojazdy (Wypożyczanie - ), 
Pośrednictwo frachtowe, Powietrzny (Transport - ), Przecho-
wywanie lodzi, Przenoszenie, przewóz bagaży, Przepro-
wadzki, Przewożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, 
Ratownictwo podwodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Re-
zerwacja transportu, Składowanie bagażu, Składowanie to-
warów, Spedycja, Ściąganie statków z mielizny, Transport, 
Transport autobusowy, Transport barkami, Transport i prze-
chowywanie odpadów, Transport karetkami ratunkowymi, 
Transport kolejowy, Transport łodziami, Transport łodziami 

spacerowymi, Transport mebli, Transport morski, Transport 
pasażerski, Transport promowy, Transport rurociągami, 
Transport rzeczny, Transport samochodami opancerzonymi, 
Transport tramwajowy, Udzielanie wskazówek o trasie dojaz-
du do celów podróży, Usługi butelkowania, Usługi car-sha-
ringu, Usługi kierowców, Usługi kurierskie [wiadomości lub 
towary], Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii po-
jazdów, Usługi ratownicze, Usługi rozładunku towarów, Usłu-
gi taksówek, Usługi transportu barkami, Usługi transportu 
na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu samocho-
dami silnikowymi, Usługi w zakresie carpoolingu, Usługi 
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, Uzupeł-
nianie banknotów w bankomatach, Wynajem autokarów, 
Wynajem łodzi, Wynajem samochodów, Wynajem silników 
lotniczych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem syste-
mów nawigacyjnych, Wynajem traktorów, Wynajem zamra-
żarek, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie koni, Wynaj-
mowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Wypo-
życzanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Wypożyczanie samochodo-
wych bagażników dachowych, Wypożyczanie samocho-
dów wyścigowych, Wypożyczanie skafandrów nurkowych, 
Wypożyczanie wagonów towarowych, Wypożyczanie wóz-
ków inwalidzkich, Wypożyczanie zamrażarek, Wystrzeliwa-
nie satelitów na rzecz osób trzecich, Załadunek, wyładunek 
statków, Zbieranie wyrobów nadających się do przetworze-
nia (transport), 43 Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi 
barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi hotelowe, 
Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazda-
mi], Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracyj-
ne, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajem budynków prze-
nośnych, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajmo-
wanie 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 kem-
pingowego, Żłobki dla dzieci, Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowa-
nie żywności, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Informacje i doradz-
two w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufe-
ty], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoob-
sługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja 
miejsc w hotelach.

(210) 528714 (220) 2021 05 08
(731) 40MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU CAN FLY
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(531) 02.03.23, 01.15.24, 24.17.02, 26.02.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektroniczne czujniki pomiarowe, Gogle 
do celów sportowych, Kombinezony ochronne dla lotni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochrania-
cze na oczy, Ochraniacze twarzy do ochrony przed wy-
padkami lub urazami, Ochronne kaski sportowe, Ochronne 
maski na twarz do kasków ochronnych, Ochronne (Okulary 
-) do uprawiania sportu, Sportowe symulatory treningowe, 
Sprzęt do prób w locie, Systemy komunikacyjne do kasków, 
Tunele aerodynamiczne, 25 Bandany, Bielizna termoaktyw-
na, Bluzki, Bluzy sportowe, Body [odzież] Buty na rzepy, Buty 
sportowe, Chustki na głowę, Czapki [nakrycia głowy] Daszki 
jako nakrycia głowy, Funkcjonalne koszulki termoaktywne 
Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Getry, Kamizelki, Ka-
pelusze Kombinezony do latania, Kombinezony [odzież], 
Kominiarki, Komplety sportowe, Koszule sportowe, Koszul-
ki bez rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Leg-
ginsy, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Opaski 
na głowę, Opaski przeciwpotne, Paski, Podkoszulki, Polary, 
Rękawiczki, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Stroje sportowe, 
Swetry, Szaliki, Szorty, Trykoty [ubrania], Wstawki do try-
kotów [części odzieży], 35 Pokazy [do celów promocyj- 
nych/reklamowych], Reklama, Rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, 41 Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, 
Centra rozrywki, Dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności sportowych, Dostarczanie sprzętu sportowego, Edu-
kacja sportowa, Fotografia, Gimnastyka (Instrukcje - ), In-
struktaż w zakresie latania, Instruktaż w zakresie treningu 
kondycyjnego, Kultura fizyczna, Nauka aerial fitness, Obo-
zy sportowe, Obsługa obiektów sportowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
szkoleń, Organizowanie konkursów, Organizowanie poka-
zów na żywo, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Rezerwo-
wanie obiektów sportowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu 
-) [z wyjątkiem pojazdów], Świadczenie usług w dziedzinie 
rekreacji, Szkolenia sportowe, Udostępnianie informacji 
na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rozrywkowego, Wynajem sprzętu sportowego, 
Wynajmowanie obiektów sportowy.

(210) 528777 (220) 2021 05 13
(731) FUNDACJA KROK DO NATURY, Wągrowiec
(540) (znak słowny)
(540) Chudy Wawrzyniec
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, Organizo-
wanie obozów sportowych.

(210) 528801 (220) 2021 05 13
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) TraviComplex
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Leki stosowane 
w chorobach układu pokarmowego, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, nie-
strawnością, problemami gastrycznymi, Suplementy die-
ty wspomagające trawienie, środki ułatwiające trawienie, 
Produkty lecznicze zawierające substancje pochodzenia 
naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyod-
rębnione z roślin, Suplementy diety zawierające substancje 
pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i sub-
stancje wyodrębnione z roślin, Produkty lecznicze w postaci 

płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, Suple-
menty diety w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, 
kapsułek, kropli.

(210) 528847 (220) 2021 05 12
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO DEBIUT ROKU 

ZŁOTO

(531) 02.01.08, 02.01.23, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.21, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowej, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy In-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organi-
zowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
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nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie.

(210) 528850 (220) 2021 05 12
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO DEBIUT ROKU 

SREBRO

(531) 02.01.08, 02.01.23, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.21, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowej, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy In-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organi-
zowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edu-

kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie.

(210) 528851 (220) 2021 05 12
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO DEBIUT ROKU 

BRĄZ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 17.02.05, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.21

(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy In-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
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Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organi-
zowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie.

(210) 528853 (220) 2021 05 12
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG Premiera roku 

ZŁOTO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 17.02.05, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.21

(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach 

handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy In-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organi-
zowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie.

(210) 528854 (220) 2021 05 12
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG Premiera roku 

SREBRO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 17.02.05, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.21

(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Wynajmowanie 
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przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy In-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organi-
zowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie.

(210) 528856 (220) 2021 05 12
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG Premiera roku 

BRĄZ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.21

(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingo-

we, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy In-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organi-
zowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie.

(210) 528916 (220) 2021 05 16
(731) ŚCIBISZ MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meritales

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Odzież.

(210) 528954 (220) 2021 05 17
(731) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Solidarity Transport Hub Poland
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi 
konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu 
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowa-
nie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lot-
nisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych 
w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, 
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i na-
prawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie 
urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, 
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wy-
posażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie infor-
macji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi 
naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji ko-
lejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych 
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktu-
ry lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budow-
lanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotnisko-
wych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów ko-
lejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarzą-
dzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy 
infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych, 
Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, 
Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza 
budynków, Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie 
wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury 
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lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie 
elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elemen-
tów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, loko-
motyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszcze-
nie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych po-
jazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza 
budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza 
statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wago-
nów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotni-
skach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, termina-
li cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, Trans-
port powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Trans-
port lotniczy towarów, Transport naziemny związany z dzia-
łalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, 
Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport 
kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurier-
skie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, 
Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczy-
mi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odpra-
wą pasażerów na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej 
pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów 
pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażo-
wa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, 
Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja 
miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania 
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeń-
stwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych 
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu 
do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, 
Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, 
biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi zwią-
zane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, 
Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotnicze-
go, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli 
ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usłu-
gi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezer-
wowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie 
pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do sie-
dzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, 
Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, 
Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania 
statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrz-
nych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem części 
do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urzą-
dzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samo-
chodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transpor-
tu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, 
Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wynajmie części do statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu 
drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samo-
chodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwa-
cja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków 
transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania 
wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w za-
kresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotni-

czymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane 
z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone na rzecz 
pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wy-
najmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-
nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingo-
we, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni ba-
gażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywi-
lejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów 
i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty 
postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi 
asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urzą-
dzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolo-
tów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie 
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom stat-
ków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla 
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do par-
kowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania 
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojo-
wych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie 
stanowisk odprawy biletowo - bagażowej wraz z wyposaże-
niem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, 
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urzą-
dzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektrycz-
ną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, 
Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą 
pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa ba-
gażowa na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakre-
sie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych, Rezer-
wacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezer-
wacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eksklu-
zywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi 
związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejo-
wych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu 
kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji 
rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie po-
dróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na po-
kład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób po-
dróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem ta-
boru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, 
Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc 
na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu ko-
lejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elek-
tronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców 
i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i prze-
woźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażo-
wych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek 
ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasa-
żerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, pro-
wadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, po-
bierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i sta-
cji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie 
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udo-
stępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użyt-
kownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie 
i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów 
budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie 
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie 
dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
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Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastro-
nomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastro-
nomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwatero-
wania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Re-
zerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528955 (220) 2021 05 17
(731) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Port Lotniczy Solidarność
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi 
konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu 
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowa-
nie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lot-
nisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych 
w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, 
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i na-
prawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie 
urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, 
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wy-
posażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie infor-
macji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi 
naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji ko-
lejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych 
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktu-
ry lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budow-
lanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotnisko-
wych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów ko-
lejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarzą-
dzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy 
infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych, 
Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, 
Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza 
budynków, Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie 
wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury 
lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie 
elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elemen-
tów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, loko-
motyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszcze-
nie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych po-
jazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza 
budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza 
statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wago-

nów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotni-
skach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, termina-
li cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, Trans-
port powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Trans-
port lotniczy towarów, Transport naziemny związany z dzia-
łalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, 
Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport 
kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurier-
skie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, 
Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczy-
mi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odpra-
wą pasażerów na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej 
pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów 
pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażo-
wa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, 
Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja 
miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania 
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeń-
stwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych 
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu 
do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, 
Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, 
biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi zwią-
zane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, 
Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotnicze-
go, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli 
ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usłu-
gi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezer-
wowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie 
pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do sie-
dzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, 
Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, 
Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania 
statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrz-
nych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem części 
do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urzą-
dzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samo-
chodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transpor-
tu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, 
Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wynajmie części do statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu 
drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samo-
chodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwa-
cja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków 
transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania 
wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w za-
kresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotni-
czymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane 
z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone na rzecz 
pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wy-
najmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-
nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingo-
we, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni ba-
gażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywi-
lejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów 
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i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty 
postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi 
asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urzą-
dzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolo-
tów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie 
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom stat-
ków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla 
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do par-
kowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania 
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojo-
wych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie 
stanowisk odprawy biletowo - bagażowej wraz z wyposaże-
niem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, 
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urzą-
dzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektrycz-
ną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, 
Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą 
pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa ba-
gażowa na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakre-
sie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych, Rezer-
wacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezer-
wacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eksklu-
zywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi 
związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejo-
wych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu 
kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji 
rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie po-
dróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na po-
kład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób po-
dróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem ta-
boru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, 
Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc 
na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu ko-
lejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elek-
tronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców 
i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i prze-
woźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażo-
wych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek 
ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasa-
żerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, pro-
wadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, po-
bierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i sta-
cji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie 
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udo-
stępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użyt-
kownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie 
i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów 
budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie 
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie 
dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastro-
nomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastro-
nomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, do-

radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwatero-
wania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Re-
zerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528957 (220) 2021 05 17
(731) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.05, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi 
konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu 
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowa-
nie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lot-
nisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych 
w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, 
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i na-
prawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie 
urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, 
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wy-
posażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie infor-
macji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi 
naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji ko-
lejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych 
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktu-
ry lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budow-
lanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotnisko-
wych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów ko-
lejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarzą-
dzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy 
infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych, 
Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, 
Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza 
budynków, Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie 
wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury 
lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie 
elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elemen-
tów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, loko-
motyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszcze-
nie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych po-
jazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza 
budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza 
statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wago-
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nów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotni-
skach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, termina-
li cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, Trans-
port powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Trans-
port lotniczy towarów, Transport naziemny związany z dzia-
łalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, 
Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport 
kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurier-
skie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, 
Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczy-
mi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odpra-
wą pasażerów na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej 
pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów 
pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażo-
wa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, 
Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja 
miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania 
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeń-
stwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych 
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu 
do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, 
Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, 
biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi zwią-
zane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, 
Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotnicze-
go, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli 
ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usłu-
gi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezer-
wowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie 
pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do sie-
dzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, 
Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, 
Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania 
statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrz-
nych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem części 
do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urzą-
dzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samo-
chodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transpor-
tu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, 
Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wynajmie części do statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu 
drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samo-
chodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwa-
cja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków 
transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania 
wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w za-
kresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotni-
czymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane 
z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone na rzecz 
pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wy-
najmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-
nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingo-
we, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni ba-
gażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywi-
lejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów 

i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty 
postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi 
asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urzą-
dzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolo-
tów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie 
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom stat-
ków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla 
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do par-
kowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania 
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojo-
wych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie 
stanowisk odprawy biletowo - bagażowej wraz z wyposaże-
niem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, 
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urzą-
dzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektrycz-
ną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, 
Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą 
pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa ba-
gażowa na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakre-
sie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych, Rezer-
wacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezer-
wacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eksklu-
zywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi 
związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejo-
wych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu 
kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji 
rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie po-
dróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na po-
kład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób po-
dróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem ta-
boru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, 
Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc 
na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu ko-
lejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elek-
tronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców 
i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i prze-
woźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażo-
wych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek 
ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasa-
żerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, pro-
wadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, po-
bierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i sta-
cji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie 
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udo-
stępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użyt-
kownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie 
i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów 
budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie 
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie 
dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastro-
nomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastro-
nomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, do-
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radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwatero-
wania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Re-
zerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528958 (220) 2021 05 17
(731) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDARITY TRANSPORT HUB POLAND

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi 
konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu 
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowa-
nie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lot-
nisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych 
w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, 
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i na-
prawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie 
urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, 
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wy-
posażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie infor-
macji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi 
naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji ko-
lejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych 
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktu-
ry lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budow-
lanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotnisko-
wych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów ko-
lejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarzą-
dzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy 
infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych, 
Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, 
Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza 
budynków, Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie 
wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury 
lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie 
elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elemen-
tów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, loko-
motyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszcze-
nie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych po-
jazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza 
budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza 
statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wago-
nów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pocią-

gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotni-
skach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, termina-
li cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, Trans-
port powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Trans-
port lotniczy towarów, Transport naziemny związany z dzia-
łalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, 
Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport 
kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurier-
skie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, 
Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczy-
mi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odpra-
wą pasażerów na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej 
pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów 
pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażo-
wa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, 
Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja 
miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania 
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeń-
stwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych 
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu 
do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, 
Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, 
biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi zwią-
zane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, 
Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotnicze-
go, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli 
ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usłu-
gi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezer-
wowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie 
pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do sie-
dzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, 
Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, 
Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania 
statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrz-
nych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem części 
do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urzą-
dzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samo-
chodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transpor-
tu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, 
Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wynajmie części do statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu 
drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samo-
chodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwa-
cja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków 
transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania 
wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w za-
kresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotni-
czymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane 
z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone na rzecz 
pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wy-
najmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-
nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingo-
we, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni ba-
gażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywi-
lejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów 
i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty 
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postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi 
asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urzą-
dzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolo-
tów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie 
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom stat-
ków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla 
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do par-
kowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania 
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojo-
wych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie 
stanowisk odprawy biletowo - bagażowej wraz z wyposaże-
niem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, 
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urzą-
dzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektrycz-
ną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, 
Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą 
pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa ba-
gażowa na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakre-
sie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych, Rezer-
wacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezer-
wacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eksklu-
zywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi 
związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejo-
wych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu 
kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji 
rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie po-
dróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na po-
kład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób po-
dróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, Wynajem ta-
boru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, 
Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc 
na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu ko-
lejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elek-
tronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców 
i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i prze-
woźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażo-
wych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek 
ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasa-
żerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, pro-
wadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, po-
bierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i sta-
cji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie 
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udo-
stępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użyt-
kownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie 
i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów 
budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie 
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie 
dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastro-
nomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastro-
nomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-

pojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwatero-
wania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Re-
zerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528959 (220) 2021 05 17
(731) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.05, 26.04.11, 26.11.03, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi 
konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu 
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowa-
nie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lot-
nisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych 
w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, 
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i na-
prawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie 
urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, 
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wy-
posażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie infor-
macji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi 
naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji ko-
lejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych 
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktu-
ry lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budow-
lanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotnisko-
wych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów ko-
lejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarzą-
dzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy 
infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych, 
Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, 
Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, 
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza 
budynków, Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie 
wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury 
lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie 
elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elemen-
tów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, loko-
motyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszcze-
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nie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych po-
jazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza 
budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza 
statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wago-
nów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pocią-
gów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotni-
skach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, termina-
li cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, Trans-
port powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Trans-
port lotniczy towarów, Transport naziemny związany z dzia-
łalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, 
Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport 
kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurier-
skie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, 
Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczy-
mi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odpra-
wą pasażerów na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej 
pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów 
pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażo-
wa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, 
Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja 
miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania 
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeń-
stwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych 
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu 
do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, 
Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, 
biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi zwią-
zane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, 
Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotnicze-
go, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli 
ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usłu-
gi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezer-
wowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie 
pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do sie-
dzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, 
Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, 
Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania 
statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrz-
nych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem części 
do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urzą-
dzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samo-
chodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transpor-
tu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, 
Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wynajmie części do statków powietrznych, Pośred-
nictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu 
drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samo-
chodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwa-
cja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków 
transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania 
wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w za-
kresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotni-
czymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane 
z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone na rzecz 
pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wy-
najmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-

nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingo-
we, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni ba-
gażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywi-
lejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów 
i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty 
postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi 
asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urzą-
dzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolo-
tów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc 
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie 
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom stat-
ków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla 
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do par-
kowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania 
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojo-
wych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie 
stanowisk odprawy biletowo - bagażowej wraz z wyposaże-
niem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, 
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urzą-
dzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektrycz-
ną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, 
Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą 
pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa ba-
gażowa na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakre-
sie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych, Rezer-
wacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezer-
wacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eksklu-
zywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi 
związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejo-
wych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu 
kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji 
rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie po-
dróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na po-
kład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób po-
dróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, Wynajem ta-
boru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, 
Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc 
na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu ko-
lejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elek-
tronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców 
i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i prze-
woźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażo-
wych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek 
ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasa-
żerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, pro-
wadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, po-
bierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i sta-
cji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie 
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udo-
stępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użyt-
kownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie 
i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów 
budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie 
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie 
dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastro-
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nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastro-
nomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastro-
nomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwatero-
wania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Re-
zerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528961 (220) 2021 05 17
(731) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CPK
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Mate-
riały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instrukta-
żowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papie-
ru, Wyroby z tektury, Czasopisma dla pasażerów linii lotni-
czych, Czasopisma dla pasażerów kolei, 18 Skóra i imitacje 
skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, 
Walizy i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciwsłonecz-
ne, 21 Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Artykuły sporto-
we i gimnastyczne, 35 Usługi reklamowe, Usługi marketingo-
we, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych lub promocyjnych, Administrowanie pro-
gramami dla osób podróżujących drogą powietrzną, Admi-
nistrowanie programami dla osób podróżujących koleją, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakre-
sie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów 
lotniczych, Usługi administrowania lotniskami, Usługi zarzą-
dzania lotniskami, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządza-
nie biznesowe liniami lotniczymi, Rekrutacja personelu linii 
lotniczych, Rekrutacja pokładowego personelu linii lotni-
czych, Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz operatorów węzłów kolejowych, dworców kolejo-
wych lub stacji kolejowych, Usługi administrowania węzłami 
kolejowymi, dworcami kolejowymi lub stacjami kolejowymi, 
Usługi zarządzania infrastrukturą kolejową, węzłami kolejo-
wymi, dworcami kolejowymi lub stacjami kolejowymi, Zarzą-
dzanie biznesowe infrastrukturą kolejową, węzłami kolejo-
wymi, dworcami kolejowymi lub stacjami kolejowymi, Re-
krutacja personelu kolei, Rekrutacja pokładowego personelu 
kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne, 
Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne i naprawcze doty-
czące przemysłu transportu lotniczego, Serwisowanie urzą-
dzeń lotniczych, Serwisowanie statków powietrznych, Serwi-
sowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji 
o usługach serwisowych w branży lotniczej, Usługi napraw-
cze urządzeń lotniczych, Usługi naprawcze statków po-
wietrznych, Usługi naprawcze wyposażenia lotnisk, Dostar-
czanie informacji o usługach naprawczych w branży lotni-
czej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transpor-
tu kolejowego, Serwisowanie urządzeń kolejowych, Serwiso-
wanie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów 
kolejowych, Serwisowanie wyposażenia dworców i stacji 
kolejowych, Dostarczanie informacji o usługach serwiso-

wych w branży kolejowej, Usługi naprawcze urządzeń kole-
jowych, Usługi naprawcze pociągów, lokomotyw, wagonów 
i innych pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze wyposaże-
nia węzłów, dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie infor-
macji o usługach naprawczych w branży kolejowej, Usługi 
budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, 
Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projek-
tami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla 
lotnisk, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie budowy obiektów lotniskowych, Budowa infrastruktu-
ry kolejowej, Budowa węzłów kolejowych, dworców kolejo-
wych i stacji kolejowych, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, Za-
rządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budo-
wy dworców i stacji kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budow-
lanych, Sprzątanie budynków, Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie 
dworców i stacji kolejowych, Czyszczenie, Czyszczenie bu-
dynków, Czyszczenie wnętrza budynków, Czyszczenie stat-
ków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków powietrz-
nych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów 
startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury 
lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejo-
wej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych 
pojazdów kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, loko-
motyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, My-
cie budynków, Mycie wnętrza budynków, Mycie statków po-
wietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie 
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejo-
wych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i in-
nych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja i napra-
wa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, 
terminali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu 
lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów in-
frastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny baga-
żu, Transport powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, 
Transport naziemny związany z działalnością lotnisk, Organi-
zowanie transportu powietrznego, Udzielanie informacji do-
tyczących transportu lotniczego, Transport kolejowy, Trans-
port kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Transport 
kolejowy towarów, Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurier-
skie, Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi lotniskowe, 
Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transferów lotni-
skowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na lotni-
skach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komu-
nikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami 
lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażowa na lotniskach, Ob-
sługa naziemna towarów na lotniskach, Usługi w zakresie 
parkowania na lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych 
przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzętu lotnisko-
wego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu na lotni-
skach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi w za-
kresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, 
Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [eks-
kluzywnych stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, 
Organizowanie biletów lotniczych, biletów kolejowych 
i na inne środki transportu, Usługi związane z biletami lotni-
czymi, Rezerwacja biletów lotniczych, Składowanie paliw 
lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi prioryteto-
wej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, 
Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezer-
wującej podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podró-
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ży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wej-
ścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla 
osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi w zakresie prze-
chowywania statków powietrznych, Parkowanie statków po-
wietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, 
Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków po-
wietrznych, Wynajem części do statków powietrznych, Wy-
pożyczanie pojazdów i urządzeń do transportu drogą po-
wietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośrednictwo w wy-
pożyczaniu środków transportu, Pośrednictwo w czartero-
waniu statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie 
statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części 
do statków powietrznych, Pośrednictwo w wypożyczaniu 
pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Po-
średnictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie 
transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na transport 
powietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja sa-
mochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi organi-
zowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotnicze-
go, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezer-
wowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków 
elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem por-
tów lotniczych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźni-
ków lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków 
bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, 
szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej 
pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, 
prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, 
pobierania opłat od pasażerów i użytkowników portów lot-
niczych, usługi wynajmu płyty postojowej i parkowania sa-
molotów w hangarach, usługi asysty i konwojowania na tere-
nie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony osób, sprzętu 
i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi par-
kingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdo-
wych lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska prze-
woźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostęp-
nianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, 
Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów 
służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków 
powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo - 
bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pa-
sażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków po-
wietrznych w energię elektryczną, Akcje ratunkowe, holowa-
nie i ratownictwo związane z działalnością lotnisk, Usługi 
związane z liniami kolejowymi, Usługi transferów kolejo-
wych, Usługi związane z odprawą pasażerów na dworcach 
i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach i sta-
cjach kolejowych, Usługi w zakresie parkowania przy dwor-
cach i stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych 
przy dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie 
udzielania informacji na kolei, Rezerwacja i organizowanie 
wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na dwor-
cach i stacjach kolejowych, Usługi związane z biletami kole-
jowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie frachtu 
kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezer-
wacji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże 
koleją, Planowanie i rezerwowanie podróży koleją, Usługi 
w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, 
miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących ko-
leją, Czarterowanie pociągów, Wynajem taboru kolejowego, 
Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie 
transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kole-
jowy, Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udziela-
nie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 

podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
związane z funkcjonowaniem dworców i stacji kolejowych 
świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci: 
usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, stan-
dów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi 
parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przecho-
walni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla 
uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasaże-
rów i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi asy-
sty i konwojowania na terenie dworców i stacji kolejowych, 
Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych 
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie infrastruktury 
kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowe-
go, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Usłu-
gi edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych, Zawodowe szkolenia zwią-
zane z lotniskami, Instruktaż lotniczy, Organizowanie poka-
zów lotniczych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Or-
ganizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Zawodowe 
szkolenia związane z koleją, Usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych i in-
frastruktury, Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruk-
tury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców i stacji 
kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie ana-
liz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie archi-
tektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie kon-
strukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprze-
daży żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne 
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne 
świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tym-
czasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Orga-
nizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowa-
nia w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja za-
kwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na im-
prezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 45 Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi w zakresie 
ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasaże-
rów linii lotniczych, Kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu 
na lotniskach, Kontrole bezpieczeństwa bagażu dla linii lotni-
czych, Kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, 
Usługi badania bezpieczeństwa bagażu na lotniskach, Usługi 
prześwietlania bagażu na lotniskach, Usługi w zakresie 
ochrony dworców i stacji kolejowych, Usługi w zakresie 
ochrony infrastruktury kolejowej, Usługi w zakresie bezpie-
czeństwa pasażerów kolei, Kontrola bezpieczeństwa osób 
i bagażu na dworcach i stacjach kolejowych oraz w pocią-
gach, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby 
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.
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(210) 528962 (220) 2021 05 17
(731) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Mate-
riały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instrukta-
żowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papie-
ru, Wyroby z tektury, Czasopisma dla pasażerów linii lotni-
czych, Czasopisma dla pasażerów kolei, 18 Skóra i imitacje 
skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, 
Walizy i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciwsło-
neczne, 21 Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Artyku-
ły sportowe i gimnastyczne, 35 Usługi reklamowe, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Admini-
strowanie programami dla osób podróżujących drogą po-
wietrzną, Administrowanie programami dla osób podróżu-
jących koleją, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz portów lotniczych, Usługi administrowania lotni-
skami, Usługi zarządzania lotniskami, Zarządzanie liniami 
lotniczymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Re-
krutacja personelu linii lotniczych, Rekrutacja pokładowego 
personelu linii lotniczych, Rekrutacja naziemnego persone-
lu linii lotniczych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz operatorów węzłów kolejowych, 
dworców kolejowych lub stacji kolejowych, Usługi admini-
strowania węzłami kolejowymi, dworcami kolejowymi lub 
stacjami kolejowymi, Usługi zarządzania infrastrukturą kole-
jową, węzłami kolejowymi, dworcami kolejowymi lub sta-
cjami kolejowymi, Zarządzanie biznesowe infrastrukturą 
kolejową, węzłami kolejowymi, dworcami kolejowymi lub 
stacjami kolejowymi, Rekrutacja personelu kolei, Rekrutacja 
pokładowego personelu kolei, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu 
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowa-
nie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lot-
nisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych 
w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, 
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze 
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i na-
prawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie 
urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, 
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie 
wyposażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie in-
formacji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usłu-
gi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze po-
ciągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejo-

wych, Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców 
i stacji kolejowych, Dostarczanie informacji o usługach na-
prawczych w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa 
infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projek-
tami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu in-
westycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządza-
nie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy 
obiektów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, 
Budowa węzłów kolejowych, dworców kolejowych i stacji 
kolejowych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, Zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy dwor-
ców i stacji kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi w zakre-
sie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych, 
Sprzątanie budynków, Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dwor-
ców i stacji kolejowych, Czyszczenie, Czyszczenie budyn-
ków, Czyszczenie wnętrza budynków, Czyszczenie statków 
powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków powietrznych, 
Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów star-
towych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotni-
skowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, 
Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych po-
jazdów kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, loko-
motyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, 
Mycie budynków, Mycie wnętrza budynków, Mycie statków 
powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie 
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejo-
wych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i in-
nych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja i napra-
wa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, 
terminali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu 
lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów in-
frastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
39 Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny ba-
gażu, Transport powietrzny osób, Transport lotniczy towa-
rów, Transport naziemny związany z działalnością lotnisk, 
Organizowanie transportu powietrznego, Udzielanie infor-
macji dotyczących transportu lotniczego, Transport kolejo-
wy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, 
Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, Lotnicze 
usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie 
poczty, Usługi wynajmu związane z transportem i magazy-
nowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi 
lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi 
transferów lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasa-
żerów na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, 
Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy 
parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażowa na lot-
niskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, Usługi 
w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja miejsc par-
kingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu 
na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usłu-
gi w zakresie udzielania informacji lotniskowych na temat 
lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów 
lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, Usługi nawiga-
cji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, biletów ko-
lejowych i na inne środki transportu, Usługi związane z bile-
tami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, Składowa-
nie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi 
priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotni-
czego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji 
rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie 
podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie pierwszeń-
stwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i re-
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zerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi 
w zakresie przechowywania statków powietrznych, Parko-
wanie statków powietrznych, Usługi hangarowania statków 
powietrznych, Czarterowanie statków powietrznych, Wyna-
jem statków powietrznych, Wynajem części do statków po-
wietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń do trans-
portu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Po-
średnictwo w wypożyczaniu środków transportu, Pośred-
nictwo w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednic-
two w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo 
w wynajmie części do statków powietrznych, Pośrednictwo 
w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu drogą 
powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, 
Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc 
na transport powietrzny, Rezerwacja środków transportu, 
Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania wycieczek, 
Usługi organizowania podróży, Doradztwo w zakresie trans-
portu lotniczego, Udzielanie informacji związanych z plano-
waniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za po-
mocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjo-
nowaniem portów lotniczych świadczone na rzecz pasaże-
rów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynajmo-
wania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk 
recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, ob-
sługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, 
celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejo-
wanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użyt-
kowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty posto-
jowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty 
i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń 
ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów 
przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc po-
stojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie in-
frastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom stat-
ków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla 
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do par-
kowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania 
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc posto-
jowych do odladzania statków powietrznych, Udostępnia-
nie stanowisk odprawy biletowo - bagażowej wraz z wypo-
sażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmocią-
gami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnia-
nie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię 
elektryczną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo 
związane z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami 
kolejowymi, Usługi transferów kolejowych, Usługi związane 
z odprawą pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, 
Obsługa bagażowa na dworcach i stacjach kolejowych, 
Usługi w zakresie parkowania przy dworcach i stacjach kole-
jowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach 
i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informa-
cji na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów 
lounge [ekskluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejo-
wych, Usługi związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja 
biletów kolejowych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi 
kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, 
Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i re-
zerwowanie podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeń-
stwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i re-
zerwacji dla osób podróżujących koleją, Czarterowanie po-
ciągów, Wynajem taboru kolejowego, Pośrednictwo w czar-
terowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowe-
go, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Doradztwo 
w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji 
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży kole-
ją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane 
z funkcjonowaniem dworców i stacji kolejowych świadczo-

ne na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci: usług wy-
najmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, sta-
nowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingo-
we, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni ba-
gażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywi-
lejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów 
i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty 
i konwojowania na terenie dworców i stacji kolejowych, 
Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych 
dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie infrastruktury 
kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowe-
go, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane 
z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Usłu-
gi edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych, Zawodowe szkolenia zwią-
zane z lotniskami, Instruktaż lotniczy, Organizowanie poka-
zów lotniczych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, 
Organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Zawo-
dowe szkolenia związane z koleją, Usługi publikowania tek-
stów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów budowla-
nych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie lotnisk i in-
frastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców 
i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowa-
nie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowa-
nie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projekto-
wanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, 
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastro-
nomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastro-
nomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwate-
rowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, 
Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie 
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, 
Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tym-
czasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bez-
pieczeństwa pasażerów linii lotniczych, Kontrola bezpie-
czeństwa osób i bagażu na lotniskach, Kontrole bezpieczeń-
stwa bagażu dla linii lotniczych, Kontrola bezpieczeństwa 
pasażerów linii lotniczych, Usługi badania bezpieczeństwa 
bagażu na lotniskach, Usługi prześwietlania bagażu na lotni-
skach, Usługi w zakresie ochrony dworców i stacji kolejo-
wych, Usługi w zakresie ochrony infrastruktury kolejowej, 
Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów kolei, Kontrola 
bezpieczeństwa osób i bagażu na dworcach i stacjach kole-
jowych oraz w pociągach, Prywatne i społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528964 (220) 2021 05 14
(731) NOWAK IZABELA, Mielno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RESTAURACJA PIZZERIA BUONGIORNO

(531) 02.01.11, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Aromaty, Bita śmietana, Bułki, Cheesburge-
ry, Ciasta, Cukier, Gofry, Grzanki, Kanapki, Kasze spożywcze, 
Kawa, Keczup, Lody, Makarony, Marynaty, Mąka, Mięsne sosy, 
Naleśniki, Napoje na bazie kawy, Pizza, Przekąski na bazie 
zbóż, Ryż, Sosy do makaronów, Sosy sałatkowe, Sól kuchen-
na, Spaghetti, Tortille, Wyroby cukiernicze, Zioła do celów 
spożywczych, 33 Alkohole wysokoprocentowe, Aperitify, 
Brandy, Cydr, Dżin, Gotowe napoje alkoholowe, Koktajle, Li-
kiery, Rum, Whisky, Wino, Wódka, 43 Bary szybkiej obsługi, 
Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Informacje i do-
radztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie, 
Obsługa gastronomiczna i własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, 
Usługi restauracyjne, Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 528970 (220) 2021 05 17
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Wygodne w drogę! BROCKA 

DOSKONAŁE NA WYCIECZKĘ NA GRILLA NA PIKNIK 
BEZPIECZEŃSTWO, DZIĘKI SPECJALNEJ OBRÓBCE 
TERMICZNEJ WYGODNE BEZ CHŁODZENIA 
maksymalna temperatura przechowywania +25°C

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.17, 05.01.03, 13.03.07, 25.01.15, 
10.03.11, 10.03.15, 27.07.01

(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) 528971 (220) 2021 05 14
(731) ZYSEK DARIUSZ VISIONOPTYK, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) visionoptyk

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji oczu, Roztwory dezynfekujące, Roztwory do czysz-
czenia, dezynfekcji i namaczania szkieł kontaktowych, Krople 
do oczu, Krople do nawilżania oczu, Roztwory soli, 9 Aparaty 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, 
okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki i fu-
terały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki kontakto-
we, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do oku-
larów, oprawki do okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, Wyroby optyczne, Części i osprzęt do uprzed-
nio wymienionych towarów, 35 Prowadzenie specjalistycz-
nych sklepów optycznych, Usługi internetowych sklepów 
optycznych, Usługi sprzedaży reklamy i promocji towarów: 
preparaty do konserwowania i czyszczenia soczewek kon-
taktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, 
aparaty i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, 
ramki i futerały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki 
kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do okularów, oprawki do okularów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej obejmujące urządzenia i instrumenty optyczne, okulary, 
szkła, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepienio-
we, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki i etui na okulary, po-
jemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optyczne, roztwory 
dezynfekujące, roztwory do czyszczenia, dezynfekcji i prze-
chowywania szkieł kontaktowych, roztwory do przemywa-
nia oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi 
optyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, komputerowe 
badanie wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi opto-
metryczne.

(210) 528972 (220) 2021 05 14
(731) ZYSEK DARIUSZ VISIONOPTYK, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) visionoptyk Bliżej Ciebie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji oczu, Roztwory dezynfekujące, Roztwory do czysz-
czenia, dezynfekcji i namaczania szkieł kontaktowych, Krople 
do oczu, Krople do nawilżania oczu, Roztwory soli, 9 Aparaty 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, 
okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki i fu-
terały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki kontakto-
we, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do oku-
larów, oprawki do okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, Wyroby optyczne, Części i osprzęt do uprzed-
nio wymienionych towarów, 35 Prowadzenie specjalistycz-
nych sklepów optycznych, Usługi internetowych sklepów 
optycznych, Usługi sprzedaży reklamy i promocji towarów: 
preparaty do konserwowania i czyszczenia soczewek kon-
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taktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, 
aparaty i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, 
ramki i futerały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki 
kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do okularów, oprawki do okularów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej obejmujące urządzenia i instrumenty optyczne, okulary, 
szkła, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepienio-
we, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki i etui na okulary, po-
jemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optyczne, roztwory 
dezynfekujące, roztwory do czyszczenia, dezynfekcji i prze-
chowywania szkieł kontaktowych, roztwory do przemywa-
nia oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi 
optyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, komputerowe 
badanie wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi opto-
metryczne.

(210) 528973 (220) 2021 05 14
(731) ZYSEK DARIUSZ VISIONOPTYK, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) visionoptyk.pl
(510), (511) 5 Preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji oczu, Roztwory dezynfekujące, Roztwory do czysz-
czenia, dezynfekcji i namaczania szkieł kontaktowych, Krople 
do oczu, Krople do nawilżania oczu, Roztwory soli, 9 Aparaty 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, 
okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki i fu-
terały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki kontakto-
we, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do oku-
larów, oprawki do okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, Wyroby optyczne, Części i osprzęt do uprzed-
nio wymienionych towarów, 35 Prowadzenie specjalistycz-
nych sklepów optycznych, Usługi internetowych sklepów 
optycznych, Usługi sprzedaży reklamy i promocji towarów: 
preparaty do konserwowania i czyszczenia soczewek kon-
taktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, 
aparaty i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, 
ramki i futerały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki 
kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do okularów, oprawki do okularów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej obejmujące urządzenia i instrumenty optyczne, okulary, 
szkła, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepienio-
we, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki i etui na okulary, po-
jemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optyczne, roztwory 
dezynfekujące, roztwory do czyszczenia, dezynfekcji i prze-
chowywania szkieł kontaktowych, roztwory do przemywa-
nia oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi 
optyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, komputerowe 
badanie wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi opto-
metryczne.

(210) 528974 (220) 2021 05 14
(731) ZYSEK DARIUSZ VISIONOPTYK, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) visionoptyk.eu
(510), (511) 5 Preparaty do konserwowania i czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji oczu, Roztwory dezynfekujące, Roztwory do czysz-
czenia, dezynfekcji i namaczania szkieł kontaktowych, Krople 
do oczu, Krople do nawilżania oczu, Roztwory soli, 9 Aparaty 
i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, 

okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, ramki i fu-
terały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki kontakto-
we, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria do oku-
larów, oprawki do okularów, Urządzenia optyczne, Okulary 
[optyka], Szkła kontaktowe, Soczewki [szkła], Oprawki i etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, Wyroby optyczne, Części i osprzęt do uprzed-
nio wymienionych towarów, 35 Prowadzenie specjalistycz-
nych sklepów optycznych, Usługi internetowych sklepów 
optycznych, Usługi sprzedaży reklamy i promocji towarów: 
preparaty do konserwowania i czyszczenia soczewek kon-
taktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, 
aparaty i przyrządy optyczne, okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, 
ramki i futerały na okulary, szkła optyczne, Etui na soczewki 
kontaktowe, produkty i akcesoria optyczne, części i akcesoria 
do okularów, oprawki do okularów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej obejmujące urządzenia i instrumenty optyczne, okulary, 
szkła, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepienio-
we, szkła kontaktowe, soczewki, oprawki i etui na okulary, po-
jemniczki na szkła kontaktowe, wyroby optyczne, roztwory 
dezynfekujące, roztwory do czyszczenia, dezynfekcji i prze-
chowywania szkieł kontaktowych, roztwory do przemywa-
nia oczu, sztuczne łzy i roztwory soli fizjologicznej, 44 Usługi 
optyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, komputerowe 
badanie wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi opto-
metryczne.

(210) 529027 (220) 2021 05 18
(731) JANKOWSKA-MARTYNOWICZ MAŁGORZATA, 

MARTYNOWICZ CEZARY FABRYKA MATERACÓW 
HEVEA SPÓŁKA CYWILNA, Mikorzyn

(540) (znak słowny)
(540) PSIE HISTORIE
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych, Poduszki dla 
zwierząt domowych, Posłania dla psów, Posłania dla zwie-
rząt, Posłania dla zwierząt domowych, Przenośne posłania 
dla zwierząt domowych, Posłania dla kotów, Poduszki de-
koracyjne, Poduszki, Poduszki lateksowe, Poduszki ozdobne, 
24 Pokrowce na poduszki, Poszewki na poduszki, Ozdobne 
poszewki na poduszki, Koce bawełniane, Koce dla zwierząt 
domowych, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Koce 
do łóżeczek dziecięcych, Koce dla niemowląt.

(210) 529047 (220) 2021 05 17
(731) IRON WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRONWAVE

(531) 24.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, systemy gaśnicze, systemy 
komputerowe, systemy głośnikowe, elektroniczne systemy 
kontrolne, systemy nadzoru wideo, systemy przetwarzania 
danych, kamery wideo, kamery bezpieczeństwa, kamery te-
lewizyjne, kamery termowizyjne, kamery internetowe, kame-
ry konferencyjne, kamery nadzorujące, kamery pokładowe, 
kamery akcji, kamery na podczerwień, kamery aktywowane 
ruchem, kamery monitorujące sieć, cyfrowe kamery wideo, 
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, kamery do telewizji 
przemysłowej, instalacje alarmowe, urządzenia do monito-
rowania pracowników, 42 Testowanie, stwierdzanie auten-
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tyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie projektów technicznych 
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Wynajem sprzętu i oprogramowania, Projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, Przemysłowe 
analizy i usługi badawcze, Monitoring systemów sieciowych, 
Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Analizy komputerowe, 
45 Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, Usługi dozorcze.

(210) 529049 (220) 2021 05 17
(731) GREEN ACS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Green ACS

(531) 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, systemy gaśnicze, systemy 
komputerowe, systemy głośnikowe, elektroniczne systemy 
kontrolne, systemy nadzoru wideo, systemy przetwarzania 
danych, kamery wideo, kamery bezpieczeństwa, kamery te-
lewizyjne, kamery termowizyjne, kamery internetowe, kame-
ry konferencyjne, kamery nadzorujące, kamery pokładowe, 
kamery akcji, kamery na podczerwień, kamery aktywowane 
ruchem, kamery monitorujące sieć, cyfrowe kamery wideo, 
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, kamery do telewizji 
przemysłowej, instalacje alarmowe, urządzenia do monito-
rowania pracowników, 42 Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, Opracowywanie projektów technicznych w dzie-
dzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Wyna-
jem sprzętu i oprogramowania komputerowego, badania 
i analizy naukowe, Projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, Przemysłowe analizy i usługi ba-
dawcze, Monitoring systemów sieciowych, Oprogramowa-
nie jako usługa (SaaS), Analizy komputerowe, 45 Usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
Usługi dozorcze.

(210) 529072 (220) 2021 05 19
(731) WYDAWNICTWO M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETHIOPIAN CROSS

(531) 24.13.25, 26.01.01, 01.01.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczal-
na, Czekoladowa kawa, Kawa słodowa, Kawa aromatyzowana, 
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa liofilizowana, Kawa 
mielona, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa [palona, w prosz-
ku, granulowana lub w napojach], Napoje kawowe, Mieszanki 
kawowe, Esencje kawowe, Aromaty kawowe, Napoje kawowe 
z mlekiem, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty 
kawy, Czekolada, Czekoladki, Gorąca czekolada, Czekolada 
mleczna, Nadziewana czekolada, Trufle czekoladowe, Kremy 
czekoladowe, Batony czekoladowe, Słodycze czekoladowe, 
Czekolada bezmleczna, Ciasta czekoladowe, Herbatniki czeko-
ladowe, Czekoladki z likierem, Czekoladki z nadzieniem, Krów-
ki czekoladowe, Czekolada mleczna w tabliczkach, Produkty 
na bazie czekolady, Brownie [ciastka czekoladowe], Napoje 
czekoladowe z mlekiem, Batoniki z polewą czekoladową, Ba-
toniki z nadzieniem czekoladowym, Pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, Krówka (cukierek), Cukierki, 
Cukierki czekoladowe, Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], 
Herbata, Herbata rozpuszczalna, Herbata rooibos, Herbata zie-
lona, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata jaśminowa, 
Herbata imbirowa, Herbata miętowa, Herbata w torebkach, 
Zielona herbata w proszku, Czarna herbata w proszku, Herbata 
z dzikiej róży, Herbata do zaparzania, Herbata owocowa [inna 
niż do celów medycznych], Kakao, Wyroby z kakao, Kakao 
w proszku, Kakao do sporządzania napojów, Napoje kakaowe 
z mlekiem, Batoniki cukiernicze, Wyroby cukiernicze z czekola-
dy, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej.

(210) 529073 (220) 2021 05 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOCZEK Z ROZMARYNEM BOGACTWO 

SMAKU I AROMATU

(531) 05.01.01, 08.05.02, 26.04.02, 24.17.02, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(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.

(210) 529079 (220) 2021 05 18
(731) SAMOYLOV HENADIY, Nadolice Małe
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 07.03.11, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 11 Instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzew-
cze, instalacje do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze 
do cieczy, instalacje i urządzenia wentylacyjne.

(210) 529080 (220) 2021 05 18
(731) SAMOYLOV HENADIY, Nadolice Małe
(540) (znak słowny)
(540) ENTERM
(510), (511) 11 Instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzew-
cze, instalacje do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze 
do cieczy, instalacje i urządzenia wentylacyjne.

(210) 529084 (220) 2021 05 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SCHAB 

Z ROZMARYNEM

(531) 05.01.01, 08.05.02, 25.01.15, 24.17.02, 26.04.02, 05.03.11, 
27.05.01, 29.01.15

(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.

(210) 529085 (220) 2021 05 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SZYNKA 

Z ROZMARYNEM

(531) 05.01.01, 05.03.11, 08.05.02, 24.17.02, 25.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.15

(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.

(210) 529087 (220) 2021 05 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SCHAB 

Z ZIARNAMI

(531) 05.01.01, 05.03.11, 08.05.02, 24.17.02, 25.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.15

(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.

(210) 529088 (220) 2021 05 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SZYNKA 

Z ZIARNAMI

(531) 05.07.01, 05.01.01, 05.03.11, 08.05.01, 24.17.02, 25.01.15, 
27.05.01, 26.04.02, 29.01.15

(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.

(210) 529147 (220) 2021 05 20
(731) ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER-ŁYŻWIŃSKA RENATA 

REMI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spaghetti PAD

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki 
modułowe, Zabawki inteligentne, Wieloczęściowe zabawki 
konstrukcyjne, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Wielo-
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funkcyjne zabawki dla dzieci, Zabawki przystosowane do ce-
lów edukacyjnych, Klocki do łączenia [zabawki], Zabawki 
z tworzyw sztucznych, Zabawki do sprzedaży w postaci 
zestawów, Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, Zabawki 
sprzedawane w formie zestawów, Artykuły gimnastyczne, 
Artykuły wspomagające rehabilitację, Gry polegające na bu-
dowaniu, Zabawki przystosowane do treningu motoryki, Za-
bawki wspomagające integrację sensoryczną.

(210) 529154 (220) 2021 05 21
(731) DOŃCZYK MACIEJ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) druk777.pl

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 35 Reklama.

(210) 529264 (220) 2021 05 24
(731) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEFRO czyste ciepło

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Brykiety paliwowe, Paliwo z bio-
masy, Paliwa ze źródeł biologicznych, Paliwa do celów grzew-
czych, Paliwo do rozpalania grilla, Granulki skompresowanego 
włókna wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, 6 Metalowe 
zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, Metalowe 
zbiorniki do przechowywania sprężonych gazów, Zbiorniki 
do magazynowania gazu (z metalu), 11 Kotły grzewcze, Ko-
minki, Kominki elektryczne, Domowe kominki gazowe, Piece 
grzewcze, Piece [urządzenia grzewcze], Armatura do pieców, 
Wsporniki do pieców, Prefabrykowane elementy pieców, 
Chłodnice do pieców, Piecyki opalane drewnem, Piecyki 
na drewno, Piecyki na węgiel, Piece do ogrzewania centralne-
go, Piece na węgiel drzewny, Piece na paliwa stałe, Aparatura 
grzewcza do pieców, Urządzenia wspomagające do pieców, 
Urządzenia do załadunku pieców, Zbiorniki chłodzące do pie-
ców, Dopalacze będące elementami pieców, Dysze regulujące 
[części pieców], Wyprofilowane elementy instalacji pieców, 
Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powolnym spala-
niu [piece opalane drewnem do użytku domowego], Piece 
węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], 
Misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], Re-
kuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania 
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów 
spalinowych, Urządzenia wentylacyjne, Instalacje do wentyla-
cji, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia i instalacje do wenty-
lacji, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, 
Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Wymienniki ciepła, Wentylatory 
do wymienników ciepła, Wymienniki ciepła do celów central-
nego ogrzewania, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarza-
nia energii, Grill, Urządzenie do grillowania, Gazowe urządzenia 
do ogrzewania pomieszczeń, Kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania, Piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użyt-

ku domowego], Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Piece 
elektryczne, Kotły do centralnego ogrzewania, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej oraz handlu hurtowego świadczone tradycyj-
nie oraz z wykorzystaniem Internetu związane z następującymi 
towarami: paliwa stałe, brykiety paliwowe, paliwo z biomasy, 
paliwa ze źródeł biologicznych, paliwa do celów grzewczych, 
paliwo do rozpalania grilla, granulki skompresowanego włókna 
wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, metalowe zbiorniki 
do przechowywania skroplonych gazów, metalowe zbiorniki 
do przechowywania sprężonych gazów, zbiorniki do maga-
zynowania gazu (z metalu), kotły grzewcze, kominki, kominki 
elektryczne, domowe kominki gazowe, piece grzewcze, piece 
[urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wsporniki do pie-
ców, prefabrykowane elementy pieców, chłodnice do pie-
ców, piecyki opalane drewnem, piecyki na drewno, piecyki 
na węgiel, piece do ogrzewania centralnego, piece na węgiel 
drzewny, piece na paliwa stałe, aparatura grzewcza do pieców, 
urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do załadun-
ku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, dopalacze będące 
elementami pieców, dysze regulujące [części pieców], wypro-
filowane elementy instalacji pieców, piece do sprzedaży w ze-
stawach, piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem 
do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze po-
mieszczeń do użytku domowego], misy na zanieczyszczenia 
[części kominków lub pieców], rekuperatory do wstępnego 
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych 
z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, urządzenia 
wentylacyjne, instalacje do wentylacji, urządzenia do wenty-
lacji, urządzenia i instalacje do wentylacji, urządzenia wenty-
lacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powie-
trza, wymienniki ciepła, wentylatory do wymienników ciepła, 
wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, pompy 
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grill, urządzenie 
do grillowania, gazowe urządzenia do ogrzewania pomiesz-
czeń, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, piece gazowe 
[ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, piece elektryczne, kotły do central-
nego ogrzewania.

(210) 529294 (220) 2021 05 21
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) app2U

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.

(210) 529425 (220) 2021 05 25
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.

(210) 529433 (220) 2021 05 27
(731) SUSHKO ANASTASIIA MONSTER SUSHI,  

Tarnowo Podgórne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONSTER SUSHI

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.

(210) 529445 (220) 2021 05 25
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta GALARETKA SMAK

(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.05.24, 05.07.08, 08.07.15, 26.01.02, 
26.01.20, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.14, 25.01.15, 
25.01.19, 11.01.02

(510), (511) 29 Desery owocowe, Galaretki, Galaretki owo-
cowe, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentra-
ty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Proszki 
owocowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski z owoców, 
30 Gotowe desery zawarte w tej klasie, Galaretki owocowe 
jako słodycze, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie ga-
laretki.

(210) 529447 (220) 2021 05 25
(731) BOROWSKA-DĘBOSZ KAROLINA ALOKUM 

NIERUCHOMOŚCI, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Alokum
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Badanie rynku, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Informacja marketingowa, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, 

produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie reklamy, 
Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie, rekla-
ma działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży usług 
na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich, Publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, Publikacja treści reklamo-
wych, Publikacja reklam, Publikowanie materiałów reklamo-
wych, Reklama i usługi reklamowe, Rozpowszechnianie da-
nych związanych z reklamą, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi rekla-
mowe na rzecz innych, Usługi w zakresie promocji sprze-
daży, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjo-
wanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nabywanie 
towarów i usług dla innych firm, Porównywarki cen zakwa-
terowania, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Świadczenie 
usług porównania cen online, Przygotowanie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Usługi biuro-
we dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi 
doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi za-
rządzania sprzedażą, Usługi w zakresie porównywania cen, 
Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Pośrednic-
two w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
pośrednictwa w interesach, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie 
mieszkaniami, 36 Agencja wynajmu zakwaterowania, miesz-
kań, Agencje mieszkaniowe - mieszkania, Agencje mieszka-
niowe - nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Do-
starczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie wy-
najmu mieszkań, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości za prowizję, Usługi badawcze dotyczące naby-
wania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi po-
średnictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi 
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w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi znajdowania 
mieszkań na rzecz osób trzecich - stałe zamieszkanie, Wybór 
i nabywanie nieruchomości w imieniu osób trzecich, Wyna-
jem nieruchomości i majątku, Zarządzanie nieruchomościa-
mi, Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie 
gruntu, Biuro wynajmu mieszkań, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem budynków, Udzielanie informacji 
w zakresie dzierżawy ziemi, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie 
wynajmu gruntów, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nie-
ruchomości, Usługi agencyjne łub pośrednictwo w zakresie 
wynajmu budynków, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem 
budynków, Wynajem domów, Wynajem mieszkań. Wyna-
jem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem nieru-
chomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem 
pomieszczeń handlowych, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi finanso-
we w zakresie zakupu nieruchomości, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi agencji nierucho-
mości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Udzielanie 
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, Administrowanie nieru-
chomościami, Organizacja najmu nieruchomości handlo-
wych, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korpora-
cyjnych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesha-
ringu, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości 
i budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemy-
słowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Usługi w zakresie porozumień do-
tyczących nieruchomości - usługi finansowe, Usługi w zakre-
sie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami 
w majątek nieruchomy .

(210) 529471 (220) 2021 05 26
(731) BARGIELSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAUEVER

(531) 03.01.08, 03.01.21, 03.01.24, 03.01.26, 03.07.19, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi związane ze sprzedażą detaliczną 
i hurtową następujących towarów:Budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt, Obroże dla kotów, 
Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt domowych, Elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, Obroże, 
Odzież dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Ubranka dla zwie-
rząt, Uprzęże dla zwierząt, Wędzidła dla zwierząt - uprząż, 
Worki do karmienia zwierząt, Smycze dla zwierząt, Getry 
dla zwierząt, Wędzidła dla zwierząt, Odzież dla zwierząt do-
mowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla zwie-
rząt domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Smycze dla 
zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Maski 
przeciw muchom dla zwierząt, Wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, 
Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Oprawione plakaty, Na-
klejki, Naklejki [kalkomanie], Naklejki na samochody, Nalepki, 
naklejki - materiały piśmienne, Wkładki papierowe do kuwet 
dla zwierząt domowych, Podkłady papierowe do kuwet dla 
zwierząt domowych, Jednorazowe pochłaniające podkładki 
szkoleniowe dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki 
do klatek dla zwierząt domowych, Jednorazowe pochłania-
jące podkładki dla zwierząt domowych, Łopatki wykonane 
z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, To-
rebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwie-
rząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych na odcho-
dy zwierząt domowych, Podkłady z tworzywa sztucznego 
do kuwet dla zwierząt domowych, Buty dla psów, Smycze 
dla psów, Odzież dla psów, Okrycia dla psów, Parki - okrycia 
dla psów, Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, 
Ochraniacie dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, Gryzaki 
ze skóry surowej dla psów, Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Podajniki 
karmy dla małych zwierząt, Miski na karmę i wodę dla zwie-
rząt domowych.

(210) 529474 (220) 2021 05 26
(731) RESCUE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rescue House www.rh.edu.pl

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie warsztatów, Prowadzenie 
warsztatów - szkoleń, Warsztaty w celach edukacyjnych, 
Warsztaty w celach szkoleniowych, Prowadzenie kursów, se-
minariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów - szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, Usługi organizowania i prowadze-
nia warsztatów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów - szkoleń, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów - szkoleń, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
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ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów - szkoleń, Przy-
gotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, Usługi 
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi szkolenio-
we z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Kursy szkolenio-
we, Kursy instruktażowe, Prowadzenie kursów, Zapewnianie 
kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
Organizowanie kursów instruktażowych, Zapewnianie szko-
leniowych kursów medycznych, Udzielanie kursów szkolenia 
zawodowego, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, Zapewnianie kursów dotyczących oceny 
umiejętności, Zapewnianie kursów dokształcających i do-
szkalających, Organizacja i przeprowadzanie kursów eduka-
cyjnych, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych 
ludzi, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych 
ludzi, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z pielę-
gniarstwa, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Usłu-
gi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów.

(210) 529476 (220) 2021 05 27
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) UWOLNIJ SWÓJ CZAS
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce mo-
rza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, 
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Prze-
tworzone owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich miesza-
nek, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Goto-
we dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Go-
towe posiłki składające się głównie z ryb, Placki smażone, 
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z pro-
duktów mlecznych, Napoje mleczne, 30 Kanapki, Hambur-
gery w bułkach, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbo-
żowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przeką-
ski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożo-
we produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, 
Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 

ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe do spo-
życia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka 
z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, 31 Surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Naturalne rośliny 
i kwiaty, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe zwie-
rzęta, Żywność i napoje dla zwierząt, Słód, 32 Napoje bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie 
orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napo-
je alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciw-
pożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: sub-
stancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) prze-
znaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice 
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk 
krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochła-
niające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również ben-
zyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetle-
nia, energia elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjne-
go, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: środki 
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi-
cydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: metale nieszlachetne i ich sto-
py, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, prze-
nośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelek-
tryczne i druty z metali nieszlachetnych, Usługi w zakresie 
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sprzedaży detalicznej następujących towarów: drobne wy-
roby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
lub transportu, kasy pancerne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczno-
ści, urządzenia do przenoszenia i transportu, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia 
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wy-
jątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rol-
nicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: inkubatory do jaj, auto-
maty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie 
ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna 
i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żyw-
ności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia 
i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy na-
ukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urzą-
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurko-
wania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia 
ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnety-
zery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmac-

niacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlęta-
mi, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością 
seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły 
antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomaga-
jące współżycie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i instalacje 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, 
gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu 
gazów spalinowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia do opalania się, instala-
cje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, komin-
ki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instala-
cje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: pojazdy i środki trans-
portu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w po-
wietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztucz-
ne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imi-
tacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, po-
sągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batu-
ty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
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stępujących towarów: papier i karton, druki, materiały introli-
gatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjąt-
kiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, mate-
riały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malo-
wania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały 
filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazo-
we produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzy-
wa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyj-
ne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzę-
że i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały 
niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, nie-
metalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitu-
my, budynki przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: pomniki nie-
metalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, 
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub 
macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ru-
chome schody niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: przybory oraz pojemni-
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchen-
ne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wy-
jątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki 

i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z ma-
teriałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone 
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, 
sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomo-
logiczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie 
ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne cho-
inki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, na-
biał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, ka-
kao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, maka-
ron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne 
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
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skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: produkty spożywcze, napoje, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, 
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze do-
ustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi fran-
czyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi doradcze w za-
kresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w komer-
cjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi 
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowa-
dzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przed-
siębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi 
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawanie kart przedpłaco-
nych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredyto-
wych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 Na-
uczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kultu-
ralna, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, Umożli-
wianie dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji 
elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i techno-
logiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola 
jakości, Usługi projektowania, Rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu 
komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, kon-
sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Oprogramowa-
nie komputerowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie użyt-
kowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługi-
wania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspie-
rania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usłu-
ga (SaaS), Oprogramowanie do zarządzania programami lojal-
nościowymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, 
Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, 
Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne, Licencjono-
wanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie własności 
intelektualnej.

(210) 529477 (220) 2021 05 27
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA UWOLNIJ SWÓJ CZAS
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce mo-
rza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, Jo-
gurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Prze-
tworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzo-
ne owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Go-
towe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemnia-
ków, orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, Gotowe 
dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, Placki smażone, Desery jogurto-
we, Desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecz-
nych, Napoje mleczne, 30 Kanapki, Hamburgery w bułkach, 
Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chrupki ku-
kurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przekąski na bazie kuku-
rydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przeką-
ski wieloziarniste, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cu-
kierki, batony i guma do żucia, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, 
Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe produkty spożywcze, Chleb, 
Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy 
korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na ba-
zie ryżu, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z do-
datkiem mięsa, ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się 
z makaronów, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe 
do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, 
Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, 
31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne i z zakresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna 
i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Naturalne 
rośliny i kwiaty, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe 
zwierzęta, Żywność i napoje dla zwierząt, Słód, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na ba-
zie orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napo-
je alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
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sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpo-
żarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: substancje 
do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczo-
ne dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w prze-
myśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze 
do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk 
krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochła-
niające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również ben-
zyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetle-
nia, energia elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, pre-
paraty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania 
zębów, woski dentystyczne, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty die-
tetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszla-
chetnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: drobne wyroby metalowe, pojemniki metalo-
we do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, bę-
dące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: statuetki i dzieła sztuki z metali nie-
szlachetnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, gene-
ratory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transpor-
tu, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących to-
warów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszy-
ny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obra-
biarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęga-
nia i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: in-

kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: broń boczna, 
z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygo-
towywania żywności będące nożami kuchennymi, przybora-
mi do cięcia i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytu-
acjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrzą-
dy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wago-
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wy-
krywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurkowa-
nia, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nur-
ków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia 
ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i ko-
rektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 
pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i wete-
rynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortope-
dyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urzą-
dzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia do masażu, urzą-
dzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, 
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością sek-
sualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty 
medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: meble i pościel do celów me-
dycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medycz-
na, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, 
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gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie sek-
sualne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, 
chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewo-
dy i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysło-
wego i domowego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: instalacje do obróbki przemysłowej, 
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: akcesoria zabezpieczające 
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądro-
we, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty-
zacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria 
do pojazdów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: broń palna, amunicja i pociski, materiały 
wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: metale szlachetne, ich sto-
py, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 
perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chrono-
metryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachet-
nymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pu-
dełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: instrumenty 
muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycz-
nych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: papier i karton, druki, mate-
riały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, 
z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, 
materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle 
do malowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, ar-
kusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architek-
toniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, mate-
riały filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jed-
norazowe produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaper-
ka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produk-

cji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, ela-
styczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, 
uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże 
i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: materiały niemetalo-
we, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: pomniki niemetalowe, statu-
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, 
beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kosze niemetalo-
we, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebo-
we, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemni-
ków niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome scho-
dy niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa 
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąb-
ki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wy-
twarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowa-
nego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory 
kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty 
i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycz-
nych, żagle, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: torby do transportu i przechowywania ma-
teriałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypeł-
niania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókienni-
cze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia 
i imitacje tekstyliów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: bielizna stołowa i pościelowa, zasło-
ny z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz 
wstążki i kokardy pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: guziki, haczyki i oczka, 
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: ozdoby do włosów, sztucz-
ne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, arty-
kuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
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w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomolo-
giczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, lino-
leum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścien-
ne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: artykuły 
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: konser-
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, masło, jogurt 
i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wę-
dliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substy-
tuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: oleje i tłusz-
cze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, 
kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron 
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyro-
by cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadal-
ne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła su-
szone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodni-
cze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone 
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: na-
turalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla 
zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: produkty spożywcze, napoje, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazo-
wane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla 
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami dzia-
łającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-

biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi 
ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Groma-
dzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczą-
ce kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyj-
ne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Działalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja konferencji, Umożliwianie dostępu do publikacji elektro-
nicznych, nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepo-
bieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale inter-
netowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
terowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodo-
wania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Oprogramowanie 
do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), Oprogramowa-
nie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa 
(SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Usługi 
w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie da-
nych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania 
tożsamości, Usługi prawne, licencjonowanie koncepcji fran-
czyzowych, Licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 529485 (220) 2021 05 28
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Heltiso

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 529487 (220) 2021 05 28
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA I LOVE SERUM
(510), (511) 3 Kosmetyki, niemedyczne kosmetyki do pielę-
gnacji twarzy.

(210) 529493 (220) 2021 05 26
(731) ZIĘBA MAŁGORZATA ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZIĘBA CLINIC

(531) 24.17.08, 24.17.15, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycz-
nych, kosmetyków, artykułów toaletowych, suplementów, 
44 Placówka specjalistycznej opieki medycznej, medycyna 
estetyczna, inseminacja, zapłodnienie in vitro.

(210) 529497 (220) 2021 05 28
(731) WALUŚ KRZYSZTOF, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drew-inwest

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.05, 26.04.02, 
26.04.07, 26.04.22

(510), (511) 19 Drewniane elementy konstrukcyjne budyn-
ków, 42 Projektowanie budynków i konstrukcji budowlanych.

(210) 529506 (220) 2021 05 28
(731) GRASSHOPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skwierzyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grass Hopper

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami ogrodniczymi, rolniczymi i leśnymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pompami wodnymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z hydroforami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z komponentami elektrycz-
nymi i elektronicznymi.

(210) 529514 (220) 2021 05 27
(731) FUNDACJA MOCNI POMOCNI, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCni PoMOCni

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Doradztwo żywieniowe, badania psycho-
logiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychia-
tryczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, 
przeprowadzanie testów psychologicznych, psychiatria, psy-
choterapia, badania medyczne, 45 Badania prawne, doradz-
two prawne, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradz-
two w zakresie relacji osobistych.

(210) 529518 (220) 2021 05 27
(731) KRENCZYK SŁAWOMIR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRATEGIC POINTS

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04, 26.07.25, 26.11.03
(510), (511) 35 Badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania ryn-
kowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, infor-
macja o działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rozwijanie koncep-
cji reklamowych. usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi relacji 
z mediami, 41 Doradztwo zawodowe, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, przekazywanie know-how - szkolenia.

(210) 529520 (220) 2021 05 27
(731) XENICO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Monolipid K

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 02.09.25
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Pla-
stry, Opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, Woski dentystyczne, Środki odka-
żające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, Herbicy-
dy, Suplementy diety .
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(210) 529522 (220) 2021 05 27
(731) KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno
(540) (znak słowny)
(540) YESHA
(510), (511) 3 Barwniki kosmetyczne, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Dezodoranty do użytku osobiste-
go, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Kosmetyki, Kosmetyki dla 
zwierząt, Lotiony do celów kosmetycznych, Kadzidła, Ma-
seczki kosmetyczne, Mydła, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do masażu, Masła 
do ciała, Kremy celów kosmetycznych, Peelingi, Perfumy, Pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecz-
nicze, Preparaty do makijażu, Preparaty przeciwsłoneczne, 
Preparaty do układania włosów, Szampony, Talk kosmetycz-
ny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Woda zapachowa, 
Wosk do depilacji, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Gabine-
ty pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony 
fryzjerskie, Salony piękności, Łaźnie publiczne do celów hi-
gienicznych.

(210) 529525 (220) 2021 05 28
(731) SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYMFONIA
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie bizne-
sowe, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramo-
wanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 
Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 
Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, 
Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie do wsparcia 
produkcji, Oprogramowanie do zarządzania wydajnością 
firmy, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie 
do zarządzania finansami, Oprogramowanie komputerowe 
dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie 
do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do za-
rządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania doku-
mentami, Komputery i sprzęt komputerowy, Magnetyczne 
nośniki danych, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych 
(elektryczne i mechaniczne), Notesy elektroniczne, Publi-
kacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elek-
troniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 
Programy komputerowe, Płyty pamięci, Sprzęt peryferyjny 
do komputerów, 16 Druki, Formularze [blankiety, druki], In-
strukcje obsługi oprogramowania komputerowego, Katalogi 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Podręczniki 
instruktażowe do komputerów, Programy komputerowe 
w formie drukowanej, 35 Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi doradcze, informacyjne i konsul-
tingowe w zakresie organizowania działalności gospodarczej 
i zarządzania nią, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rachunko-
wość, księgowość i audyt, Doradztwo z zakresu księgowości, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt działalności gospo-
darczej, Audyt przedsiębiorstw, 38 Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Przesyłanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Usługi komunikacyjne, 

mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi w zakresie 
elektronicznego przesyłania dokumentów, Elektroniczna 
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, 41 Kursy 
szkoleniowe, Szkolenia z zakresu obsługi programów kom-
puterowych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów 
w zakresie użytkowania programów komputerowych, Kursy 
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, 
Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowa-
nia komputerowego, Publikowanie tekstów dotyczących 
obsługi programów komputerowych, w tym również jako 
publikacje elektroniczne on-line, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce użycia komputerów w działalności gospodarczej, Usługi 
edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputero-
wych i oprogramowania komputerowego, Edukacja, Eduka-
cja w dziedzinie informatyki, Usługi edukacyjne dotyczące 
technologii informacyjnej, 42 Usługi doradcze, informacyjne 
i konsultingowe w zakresie programowania i oprogramowa-
nia komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i pro-
gramowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie rozwiązań informatycznych dla firm, Instalacja, 
aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Pomoc w zakresie technolo-
gii informacyjnej, Rozwiązywanie problemów związanych 
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], 
Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkow-
ników programów komputerowych, Instalacja, utrzyma-
nie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Odzyskiwanie danych kompu-
terowych, Powielanie oprogramowania komputerowego, 
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu 
i urządzeń komputerowych, Wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego i informatycznego, Analizy systemów 
komputerowych.

(210) 529526 (220) 2021 05 28
(731) SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie bizne-
sowe, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramo-
wanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 
Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 
Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, 
Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie do wsparcia 
produkcji, Oprogramowanie do zarządzania wydajnością 
firmy, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie 
do zarządzania finansami, Oprogramowanie komputerowe 
dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie 
do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do za-
rządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania doku-
mentami, Komputery i sprzęt komputerowy, Magnetyczne 
nośniki danych, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych 
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(elektryczne i mechaniczne), Notesy elektroniczne, Publi-
kacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elek-
troniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 
Programy komputerowe, Płyty pamięci, Sprzęt peryferyjny 
do komputerów, 16 Druki, Formularze [blankiety, druki], In-
strukcje obsługi oprogramowania komputerowego, Katalogi 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Podręczniki 
instruktażowe do komputerów, Programy komputerowe 
w formie drukowanej, 35 Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi doradcze, informacyjne i konsul-
tingowe w zakresie organizowania działalności gospodarczej 
i zarządzania nią, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rachunko-
wość, księgowość i audyt, Doradztwo z zakresu księgowości, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt działalności gospo-
darczej, Audyt przedsiębiorstw, 38 Poczta elektroniczna, 
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Przesyłanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Usługi komunikacyjne, 
mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi w zakresie 
elektronicznego przesyłania dokumentów, Elektroniczna 
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, 41 Kursy 
szkoleniowe, Szkolenia z zakresu obsługi programów kom-
puterowych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów 
w zakresie użytkowania programów komputerowych, Kursy 
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, 
Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramo-
wania komputerowego, Publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe dotyczących obsługi programów kom-
puterowych, w tym również jako publikacje elektroniczne 
on-line, Usługi edukacyjne dotyczące użycia komputerów 
w działalności gospodarczej, Usługi edukacyjne dotyczące 
zastosowania systemów komputerowych i oprogramowania 
komputerowego, Edukacja, Edukacja w dziedzinie informa-
tyki, Usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, 
42 Usługi doradcze, informacyjne i konsultingowe w zakre-
sie programowania i oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie 
systemów komputerowych, Projektowanie rozwiązań in-
formatycznych dla firm, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja i dostosowa-
nie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Roz-
wiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem 
komputerowym [pomoc techniczna], Udostępnianie pomo-
cy technicznej on-line dla użytkowników programów kom-
puterowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis opro-
gramowania komputerowego, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Powielanie oprogra-
mowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego i informa-
tycznego, Analizy systemów komputerowych.

(210) 529529 (220) 2021 05 28
(731) SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) symfonia Akademia

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Usługi doradcze, informacyjne i konsultingowe w za-
kresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania 
nią, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Rachunkowość, księgo-
wość i audyt, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo 
związane z audytem, Audyt działalności gospodarczej, Au-
dyt przedsiębiorstw, 41 Organizacja i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, Organizacja i prowadzenie warsztatów 
i szkoleń dla specjalistów z obszaru księgowości, finansów, 
kadr i płac w formie stacjonarnej i on-line, Warsztaty w ce-
lach edukacyjnych, Kursy szkoleniowe, Szkolenia z zakresu 
obsługi programów komputerowych, Organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń i kursów w zakresie użytkowania progra-
mów komputerowych, Kursy szkoleniowe w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Usługi szkoleniowe w zakresie 
użytkowania oprogramowania komputerowego, Publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe dotyczących 
obsługi programów komputerowych, w tym również jako 
publikacje elektroniczne on-line, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce użycia komputerów w działalności gospodarczej, Usługi 
edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputero-
wych i oprogramowania komputerowego, Edukacja, Eduka-
cja w dziedzinie informatyki, Usługi edukacyjne dotyczące 
technologii informacyjnej.

(210) 529534 (220) 2021 05 28
(731) SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) symfonia Między Firmami

(531) 26.11.03, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla księgowości, Oprogra-
mowanie do wystawiania faktur, Oprogramowania kom-
puterowe do archiwizowania dokumentacji dla przedsię-
biorstw, Oprogramowanie do planowania zasobów przed-
siębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do zarządzania przed-
siębiorstwem, Oprogramowanie do zarządzania procesami 
biznesowymi, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie 
do wsparcia produkcji, Oprogramowanie do zarządzania 
wydajnością firmy, Oprogramowanie do aplikacji i serwe-
rów internetowych, Oprogramowanie do zarządzania finan-
sami, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi 
transakcji finansowych, Oprogramowanie do zarządzania 
organizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania danymi, 
Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, 35 Fakturo-
wanie, Sporządzanie faktur, Usługi w zakresie fakturowania, 
Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, Rachunkowość, 
księgowość i audyt, Skomputeryzowana księgowość, Pro-
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wadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo z zakresu księgowości, 42 Usługi 
przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji 
danych, Usługi elektronicznego przechowywania danych 
w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych 
elektronicznych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych 
finansowych i generowania raportów.

(210) 529537 (220) 2021 05 28
(731) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYWORTH

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Urządzenia i maszyny do oczyszczania po-
wietrza, Domowe oczyszczacze powietrza, Urządzenia 
do oczyszczania powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, Urzą-
dzenia klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne 
do celów domowych, Centralne instalacje klimatyzacyjne, 
Filtry do klimatyzacji, Agregaty klimatyzacyjne, Pompy cie-
pła, Oczyszczacze powietrza, Elektryczne oczyszczacze po-
wietrza.

(210) 529552 (220) 2021 05 27
(731) XENICO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Monolipid K FORTE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 02.09.01, 02.09.25
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Pla-
stry, Opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, Woski dentystyczne, Środki odka-
żające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, Herbicy-
dy, Suplementy diety.

(210) 529561 (220) 2021 05 31
(731) KMIECIK ANNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) LEVYZ BOOKS
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze.

(210) 529621 (220) 2021 05 31
(731) LLCD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina
(540) (znak słowny)
(540) nAxiom
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramo-
wanie biznesowe, Oprogramowanie Business Intelligence, 

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie 
dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie dla 
księgowości, Oprogramowanie dla dostawców rozwiązań 
cyfrowych [DSP], Oprogramowanie dla bankowości, Opro-
gramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, 
Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie dla stu-
dentów, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Oprogramowanie 
do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie do dia-
gramów, Oprogramowanie do elektronicznych systemów 
wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie 
do handlu detalicznego, Oprogramowanie do produkcji, 
Oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputero-
wo, Oprogramowanie do serwerów baz danych, Oprogra-
mowanie do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie 
do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do te-
stowania oprogramowania, Oprogramowanie do uzyskiwa-
nia dostępu do treści, Oprogramowanie do wsparcia syste-
mu, Oprogramowanie do wsparcia produkcji, Oprogramo-
wanie do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie 
do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie 
do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do za-
rządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania relacja-
mi z klientami, Oprogramowanie do zarządzania finansami, 
Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogra-
mowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowa-
nie do zarządzania personelem, Oprogramowanie do zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, Oprogramowanie do zarządzania 
budynkami, Oprogramowanie do zarządzania ruchem, Opro-
gramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, Oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji 
procesów [RPA], Oprogramowanie firmowe, Oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
interaktywne bazy danych, Oprogramowanie interfejsów, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszuki-
wanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące 
archiwalnych informacji finansowych, Oprogramowanie 
komputerowe do wykorzystania przy migracji między róż-
nymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, Opro-
gramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogra-
mowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie kom-
puterowe, Oprogramowanie komputerowe do skanowania 
obrazów i dokumentów, Oprogramowanie komputerowe 
do celów biznesowych, Oprogramowanie komputerowe 
do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, 
Oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych 
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz 
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie 
informacji za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania apli-
kacji (API), Oprogramowanie komputerowe do oczyszczania 
i optymalizacji systemów, Oprogramowanie komputerowe 
do monitorowania systemów komputerowych, Oprogra-
mowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania 
informacji i danych, Oprogramowanie użytkowe, Oprogra-
mowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogra-
mowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, Opro-
gramowanie systemowe, Oprogramowanie wspomagające, 
Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, Pa-
kiety biurowe [oprogramowanie], 42 Usługi oprogramowania 
jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia 
maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuro-
nalnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
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(210) 529649 (220) 2021 05 31
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIABLOS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty pi-
wowarskie, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napo-
je na bazie wina, Wina.

(210) 529665 (220) 2021 05 28
(731) KOSTRZAK WOJCIECH NIESAMOWITY, Kosakowo
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.21, 26.04.01, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, marketingu, promo-
cji, public relations i/lub informacji o działalności gospodar-
czej na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pośrednictwa 
w kontakcie z mediami i/lub relacji z mediami, Tworzenie, 
opracowywanie, organizowanie, prowadzenie i/lub obsłu-
ga kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, 
aukcji publicznych i/lub innych form reklamy i/lub promocji 
towarów lub usług, Marketing oraz promowanie towarów  
i/lub usług poprzez telewizję, radio, korespondencję pocz-
tową, Internet, sieci komputerowe, targi, wystawy oraz inne 
środki lub narzędzia komunikacji, Reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych 
i multimedialnych - w tym przeznaczona do transmisji telewi-
zyjnej, radiowej, za pomocą Internetu, sieci komputerowych, 
nośników reklamy wewnętrznej jak i zewnętrznej i/lub z wy-
korzystaniem innych środków lub narzędzi komunikacji, Mar-
keting oraz promowanie towarów i/lub usług poprzez spon-
sorowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych lub innego 
rodzaju, Organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału 
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów  
i/lub usług, Wynajem bilbordów oraz pozostałych przestrze-
ni reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych 
lub stoisk handlowych, Doradztwo oraz pomoc w zakresie 
podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie planowania, ko-
ordynowania i kontroli przebiegu projektów ekonomicznych, 
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach, Ba-
danie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy 
i zarządzanie kosztami, Wycena przedsiębiorstw, działalności 
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyj-
nych, Obsługa administracyjna działalności gospodarczej, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Kojarzenie kontrahentów, Doradztwo oraz 
pomoc w prowadzeniu negocjacji, zawieraniu i/lub rozlicza-
niu umów, Usługi komunikacji korporacyjne, Pozyskiwanie, 

kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja, analiza 
i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów 
komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz-
nych, Zarządzanie plikami komputerowymi, komputerowymi 
bazami danych i innymi zbiorami informatycznymi, Wyszuki-
wanie danych w plikach komputerowych, komputerowych 
bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 36 Usługi 
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieru-
chomości, w tym pobierania czynszu, Pośrednictwo, obrót 
i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, Wynajem 
i dzierżawa nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Usługi wyceny mienia i majątku, Doradztwo w sprawach fi-
nansowych, kredytowych i ubezpieczeniowych związanych 
z mieniem i majątkiem, Udostępnianie informacji o ubezpie-
czeniach, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie fundu-
szy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, Organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, Opracowywanie kosz-
torysów do celów wyceny kosztów, 37 Usługi budowlane, mo-
dernizacji, remontowe i rozbiórkowe nieruchomości mieszkal-
nych i niemieszkalnych, Budownictwo specjalistyczne, Usługi 
doradztwa, informacji i nadzoru budowlanego, Konserwacja 
obiektów budowlanych, Renowacja zabytków, Usługi sprząta-
nia, porządkowania i/lub odśnieżania nieruchomości, Elimina-
cja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Montaż i naprawa 
instalacji i/lub urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
wodnych (w tym do uzdatniania wody), gazowych, grzew-
czych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klima-
tyzacyjnych, alarmowych, przeciwpożarowych, dźwigowych 
(wind), do nawadniania, Przygotowanie terenu pod budowę, 
Montaż instalacji na placach budowy, Układanie nawierzchni 
drogowych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi zastęp-
stwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów 
przemysłowych i mieszkalnych, 39 Wynajmowanie garaży, 
Wynajmowanie miejsc parkingowych, 42 Usługi opracowy-
wania projektów technicznych, Usługi w zakresie ekspertyz, 
projektowania i doradztwa budowlanego, Usługi projekto-
wania dekoracji wnętrz, Usługi projektowania urbanistyczne-
go, Usługi architektoniczne, Usługi i ekspertyzy inżynieryjne, 
Usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, Admini-
strowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), Obsługa 
baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, 
43 Usługi w zakresie wynajmowania mieszkań na pobyt cza-
sowy, 44 Ogrodnictwo krajobrazowe, Pielęgnacja trawników 
i obszarów zielonych, Projektowanie krajobrazów.

(210) 529667 (220) 2021 05 28
(731) KOSTRZAK WOJCIECH NIESAMOWITY, Kosakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSS DEVELOPMENT

(531) 03.07.21, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, marketingu, promo-
cji, public relations i/lub informacji o działalności gospodar-
czej na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pośrednictwa 
w kontakcie z mediami i/lub relacji z mediami, Tworzenie, 
opracowywanie, organizowanie, prowadzenie i/lub obsłu-
ga kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, 
aukcji publicznych i/lub innych form reklamy i/lub promocji 
towarów lub usług, Marketing oraz promowanie towarów  
i/lub usług poprzez telewizję, radio, korespondencję pocz-



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2021

tową, Internet, sieci komputerowe, targi, wystawy oraz inne 
środki lub narzędzia komunikacji, Reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych 
i multimedialnych - w tym przeznaczona do transmisji telewi-
zyjnej, radiowej, za pomocą Internetu, sieci komputerowych, 
nośników reklamy wewnętrznej jak i zewnętrznej i/lub z wy-
korzystaniem innych środków lub narzędzi komunikacji, Mar-
keting oraz promowanie towarów i/lub usług poprzez spon-
sorowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych lub innego 
rodzaju, Organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału 
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów  
i/lub usług, Wynajem bilbordów oraz pozostałych przestrze-
ni reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych 
lub stoisk handlowych, Doradztwo oraz pomoc w zakresie 
podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie planowania, ko-
ordynowania i kontroli przebiegu projektów ekonomicznych, 
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach, Ba-
danie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy 
i zarządzanie kosztami, Wycena przedsiębiorstw, działalności 
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyj-
nych, Obsługa administracyjna działalności gospodarczej, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Kojarzenie kontrahentów, Doradztwo oraz 
pomoc w prowadzeniu negocjacji, zawieraniu i/lub rozlicza-
niu umów, Usługi komunikacji korporacyjne, Pozyskiwanie, 
kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja, analiza 
i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów 
komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz-
nych, Zarządzanie plikami komputerowymi, komputerowymi 
bazami danych i innymi zbiorami informatycznymi, Wyszuki-
wanie danych w plikach komputerowych, komputerowych 
bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 36 Usługi 
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieru-
chomości, w tym pobierania czynszu, Pośrednictwo, obrót 
i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, Wynajem 
i dzierżawa nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Usługi wyceny mienia i majątku, Doradztwo w sprawach fi-
nansowych, kredytowych i ubezpieczeniowych związanych 
z mieniem i majątkiem, Udostępnianie informacji o ubezpie-
czeniach, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie fundu-
szy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, Organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, Opracowywanie kosz-
torysów do celów wyceny kosztów, 37 Usługi budowlane, mo-
dernizacji, remontowe i rozbiórkowe nieruchomości mieszkal-
nych i niemieszkalnych, Budownictwo specjalistyczne, Usługi 
doradztwa, informacji i nadzoru budowlanego, Konserwacja 
obiektów budowlanych, Renowacja zabytków, Usługi sprząta-
nia, porządkowania i/lub odśnieżania nieruchomości, Elimina-
cja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Montaż i naprawa 
instalacji i/lub urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
wodnych (w tym do uzdatniania wody), gazowych, grzew-
czych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klima-
tyzacyjnych, alarmowych, przeciwpożarowych, dźwigowych 
(wind), do nawadniania, Przygotowanie terenu pod budowę, 
Montaż instalacji na placach budowy, Układanie nawierzchni 
drogowych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi zastęp-
stwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów 
przemysłowych i mieszkalnych, 39 Wynajmowanie garaży, 
Wynajmowanie miejsc parkingowych, 42 Usługi opracowy-
wania projektów technicznych, Usługi w zakresie ekspertyz, 
projektowania i doradztwa budowlanego, Usługi projekto-
wania dekoracji wnętrz, Usługi projektowania urbanistyczne-
go, Usługi architektoniczne, Usługi i ekspertyzy inżynieryjne, 
Usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, Admini-
strowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), Obsługa 

baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, 
43 Usługi w zakresie wynajmowania mieszkań na pobyt cza-
sowy, 44 Ogrodnictwo krajobrazowe, Pielęgnacja trawników 
i obszarów zielonych, Projektowanie krajobrazów.

(210) 529668 (220) 2021 05 28
(731) KOSTRZAK WOJCIECH NIESAMOWITY, Kosakowo
(540) (znak słowny)
(540) KOSS DEVELOPMENT
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, marketingu, promo-
cji, public relations i/lub informacji o działalności gospodar-
czej na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pośrednictwa 
w kontakcie z mediami i/lub relacji z mediami, Tworzenie, 
opracowywanie, organizowanie, prowadzenie i/lub obsłu-
ga kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, 
aukcji publicznych i/lub innych form reklamy i/lub promocji 
towarów lub usług, Marketing oraz promowanie towarów 
i/lub usług poprzez telewizję, radio, korespondencję pocz-
tową, Internet, sieci komputerowe, targi, wystawy oraz inne 
środki lub narzędzia komunikacji, Reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych 
i multimedialnych - w tym przeznaczona do transmisji telewi-
zyjnej, radiowej, za pomocą Internetu, sieci komputerowych, 
nośników reklamy wewnętrznej jak i zewnętrznej i/lub z wy-
korzystaniem innych środków lub narzędzi komunikacji, Mar-
keting oraz promowanie towarów i/lub usług poprzez spon-
sorowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych lub innego 
rodzaju, Organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału 
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów 
i/lub usług, Wynajem bilbordów oraz pozostałych przestrze-
ni reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych 
lub stoisk handlowych, Doradztwo oraz pomoc w zakresie 
podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie planowania, ko-
ordynowania i kontroli przebiegu projektów ekonomicznych, 
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach, Ba-
danie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy 
i zarządzanie kosztami, Wycena przedsiębiorstw, działalności 
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyj-
nych, Obsługa administracyjna działalności gospodarczej, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Kojarzenie kontrahentów, Doradztwo oraz 
pomoc w prowadzeniu negocjacji, zawieraniu i/lub rozlicza-
niu umów, Usługi komunikacji korporacyjne, Pozyskiwanie, 
kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja, analiza 
i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów 
komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz-
nych, Zarządzanie plikami komputerowymi, komputerowymi 
bazami danych i innymi zbiorami informatycznymi, Wyszuki-
wanie danych w plikach komputerowych, komputerowych 
bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 36 Usługi 
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieru-
chomości, w tym pobierania czynszu, Pośrednictwo, obrót 
i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, Wynajem 
i dzierżawa nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Usługi wyceny mienia i majątku, Doradztwo w sprawach fi-
nansowych, kredytowych i ubezpieczeniowych związanych 
z mieniem i majątkiem, Udostępnianie informacji o ubezpie-
czeniach, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie fundu-
szy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, Organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, Opracowywanie kosz-
torysów do celów wyceny kosztów, 37 Usługi budowlane, mo-
dernizacji, remontowe i rozbiórkowe nieruchomości mieszkal-
nych i niemieszkalnych, Budownictwo specjalistyczne, Usługi 
doradztwa, informacji i nadzoru budowlanego, Konserwacja 
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obiektów budowlanych, Renowacja zabytków, Usługi sprząta-
nia, porządkowania i/lub odśnieżania nieruchomości, Elimina-
cja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Montaż i naprawa 
instalacji i/lub urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
wodnych (w tym do uzdatniania wody), gazowych, grzew-
czych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klima-
tyzacyjnych, alarmowych, przeciwpożarowych, dźwigowych 
(wind), do nawadniania, Przygotowanie terenu pod budowę, 
Montaż instalacji na placach budowy, Układanie nawierzchni 
drogowych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi zastęp-
stwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów 
przemysłowych i mieszkalnych, 39 Wynajmowanie garaży, 
Wynajmowanie miejsc parkingowych, 42 Usługi opracowy-
wania projektów technicznych, Usługi w zakresie ekspertyz, 
projektowania i doradztwa budowlanego, Usługi projekto-
wania dekoracji wnętrz, Usługi projektowania urbanistyczne-
go, Usługi architektoniczne, Usługi i ekspertyzy inżynieryjne, 
Usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, Admini-
strowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), Obsługa 
baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, 
43 Usługi w zakresie wynajmowania mieszkań na pobyt cza-
sowy, 44 Ogrodnictwo krajobrazowe, Pielęgnacja trawników 
i obszarów zielonych, Projektowanie krajobrazów.

(210) 529669 (220) 2021 05 28
(731) KOSTRZAK WOJCIECH NIESAMOWITY, Kosakowo
(540) (znak słowny)
(540) KOSS
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, marketingu, pro-
mocji, public relations i/lub informacji o działalności gospo-
darczej na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pośrednic-
twa w kontakcie z mediami i/lub relacji z mediami, Tworzenie, 
opracowywanie, organizowanie, prowadzenie i/lub obsługa 
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, au-
kcji publicznych i/lub innych form reklamy i/lub promocji 
towarów lub usług, Marketing oraz promowanie towarów  
i/lub usług poprzez telewizję, radio, korespondencję pocz-
tową, Internet, sieci komputerowe, targi, wystawy oraz inne 
środki lub narzędzia komunikacji, Reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizual-
nych i multimedialnych - w tym przeznaczona do transmisji 
telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu, sieci komputero-
wych, nośników reklamy wewnętrznej jak i zewnętrznej i/lub 
z wykorzystaniem innych środków lub narzędzi komunikacji, 
Marketing oraz promowanie towarów i/lub usług poprzez 
sponsorowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych lub in-
nego rodzaju, Organizowanie, przygotowywanie i obsługa 
udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach 
towarów i/lub usług, Wynajem bilbordów oraz pozostałych 
przestrzeni reklamowych, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych lub stoisk handlowych, Doradztwo oraz pomoc 
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie 
planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów 
ekonomicznych, strategicznych i marketingowych w przed-
siębiorstwach, Badanie rynku i opinii publicznej, badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, Wycena 
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć 
gospodarczych i organizacyjnych, Obsługa administracyjna 
działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, Kojarzenie 
kontrahentów, Doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu ne-
gocjacji, zawieraniu i/lub rozliczaniu umów, Usługi komuni-
kacji korporacyjne, Pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, 
sortowanie, transkrypcja, analiza i przetwarzanie danych oraz 

innych materiałów i elementów komputerowych baz da-
nych i innych zbiorów informatycznych, Zarządzanie plikami 
komputerowymi, komputerowymi bazami danych i innymi 
zbiorami informatycznymi, Wyszukiwanie danych w plikach 
komputerowych, komputerowych bazach danych i innych 
zbiorach informatycznych, 36 Usługi w zakresie zarządzania, 
administrowania oraz obsługi nieruchomości, w tym pobie-
rania czynszu, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach 
majątku nieruchomego, Wynajem i dzierżawa nieruchomości 
mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi wyceny mienia i ma-
jątku, Doradztwo w sprawach finansowych, kredytowych 
i ubezpieczeniowych związanych z mieniem i majątkiem, 
Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Sponsorowanie 
finansowe, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne 
i wspieranie kultury, Organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, Opracowywanie kosztorysów do celów wy-
ceny kosztów, 37 Usługi budowlane, modernizacji, remon-
towe i rozbiórkowe nieruchomości mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, Budownictwo specjalistyczne, Usługi doradztwa, 
informacji i nadzoru budowlanego, Konserwacja obiektów 
budowlanych, Renowacja zabytków, Usługi sprzątania, po-
rządkowania i/lub odśnieżania nieruchomości, Eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Montaż i naprawa in-
stalacji i/lub urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
wodnych (w tym do uzdatniania wody), gazowych, grzew-
czych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klima-
tyzacyjnych, alarmowych, przeciwpożarowych, dźwigowych 
(wind), do nawadniania, Przygotowanie terenu pod budowę, 
Montaż instalacji na placach budowy, Układanie nawierzchni 
drogowych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi zastęp-
stwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów 
przemysłowych i mieszkalnych, 39 Wynajmowanie garaży, 
Wynajmowanie miejsc parkingowych, 42 Usługi opracowy-
wania projektów technicznych, Usługi w zakresie ekspertyz, 
projektowania i doradztwa budowlanego, Usługi projekto-
wania dekoracji wnętrz, Usługi projektowania urbanistyczne-
go, Usługi architektoniczne, Usługi i ekspertyzy inżynieryjne, 
Usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, Admini-
strowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), Obsługa 
baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, 
43 Usługi w zakresie wynajmowania mieszkań na pobyt cza-
sowy, 44 Ogrodnictwo krajobrazowe, Pielęgnacja trawników 
i obszarów zielonych, Projektowanie krajobrazów.

(210) 529673 (220) 2021 05 28
(731) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIDES AGAINST INTELLECTUS

(531) 02.09.25, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Obrazy artystyczne, Obrazy, Obrazy i zdjęcia, 
Akwarele [skończone obrazy], Reprezentacje graficzne [ry-
sunki, obrazy], Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie.
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(210) 529697 (220) 2021 06 01
(731) SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt BUFOR-

MAX Preparat buforujący, przeciwdziałający kwasicy 
żwacza GWARANTOWANA JAKOŚĆ HACCP

(531) 03.04.02, 03.04.24, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki 
dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, 31 Karmy i pa-
sze dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, Przynęta, niesztuczna, Ściółka dla zwierząt, Ar-
tykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla 
cieląt, Artykuły spożywcze dla kurczaków, Artykuły spożyw-
cze dla świń, Artykuły spożywcze zawierające fosforan służą-
ce do karmienia zwierząt, Białko słodowe dla zwierząt [inne 
niż do celów medycznych], Artykuły spożywcze dla zwierząt 
gospodarskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 
Pasze zbożowe dla zwierząt.

(210) 529698 (220) 2021 06 01
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXMED SZPITAL ŚW. ELŻBIETY

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, Nagrania filmów i programów 
telewizyjnych, Nagrania obrazu, dźwięku lub muzyki, Publi-
kacje elektroniczne do pobrania dostarczane online z baz 
danych lub z Internetu, Publikacje elektroniczne na nośni-
kach, 16 Wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały 
dydaktyczne, 35 Usługi sprzedaży artykułów medycznych 
i leczniczych, w tym leków, Usługi sprzedaży kosmetyków, 
Usługi sprzedaży aparatury oraz wyposażenia i mebli sto-
sowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 Usługi zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, Usługi zarządzania wynaj-
mowaniem nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami 
w nieruchomości, 39 Usługi transportu, transport sanitarny 
i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, 
usługi pogotowia do nagłych wezwań chorobowych i wy-
padkowych, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki zdro-
wotnej, Usługi edukacyjne dotyczące farmacji, Organizowa-
nie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach 
edukacyjnych i szkoleniowych, Usługi w zakresie tworzenia 
standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, Kursy specjalizacyjne dla onkolo-
gów, Prowadzenie i organizowanie seminariów i sympozjów 

w dziedzinie onkologii, 42 Usługi prowadzenia prac badaw-
czych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, Badania 
laboratoryjne, genetyczne, medyczne badania naukowe, 
Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób 
nowotworowych, 44 Usługi medyczne, Usługi szpitali i klinik 
medycznych, Usługi w zakresie ochrony zdrowia, Medyczne 
badania osób, Opieka pielęgniarska, Prowadzenie placówek 
rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi rehabilita-
cji i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjentami hospita-
lizowanymi i dochodzącymi, Usługi w zakresie badań prze-
siewowych, Medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, 
Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie 
usług medycznych.

(210) 529707 (220) 2021 06 01
(731) RADZISZEWSKI JERZY ELEGANCKO BARBERSHOP, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER SHOP ELEGANCKO!

(531) 02.01.05, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, Lakier do włosów, 
Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Prepara-
ty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny 
do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Su-
che szampony, Mydła i żele, Płyny po goleniu, Preparaty do go-
lenia, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Zestawy 
kosmetyków, 44 Usługi męskich salonów fryzjerskich.

(210) 529898 (220) 2021 06 07
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIRAFFINO GRAPEVINE NATURE WINE OF  

South Africa

(531) 01.17.05, 03.02.09, 18.03.05, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.18, 
26.11.11

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.
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(210) 529908 (220) 2021 06 04
(731) WOJEWÓDZKI RAFAŁ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARFORYOU

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 39 Wynajem samochodów.

(210) 529928 (220) 2021 06 07
(731) RESPIRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew
(540) (znak słowny)
(540) RESPIRECO
(510), (511) 11 Urządzenia wentylacyjne, urządzenia klima-
tyzacyjne, chłodnicze, części instalacji grzewczych, wen-
tylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura 
chłodnicza, 35 Prowadzenie sprzedaży sklepowej, bezpo-
średniej oraz poprzez strony internetowe, detalicznej i hur-
towej w zakresie: materiałów budowlanych, urządzeń wenty-
lacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, części 
instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych, aparatura chłodnicza, Usługi przedstawiciel-
stwa handlowego, 37 Usługi budowlane, nadzór budowlany, 
usługi doradztwa budowlanego, instalowanie oraz naprawa 
i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń wentylacyjnych, budowa i konserwacja 
systemów wentylacyjnych w budynkach, Roboty budow-
lane instalacyjne przy instalacjach sanitarnych, grzewczych, 
gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i innych specja-
listycznych pracach przemysłowo-instalacyjnych, naprawy 
i remonty w zakresie ww. usług budowlanych, to jest w insta-
lacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, 
klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Nadzór bu-
dowlany, 42 Badania techniczne, prace badawczo-rozwojo-
we dla osób trzecich, projektowanie budynków, doradztwo 
budowlane, ekspertyzy geologiczne, programowanie kom-
puterów, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, testowanie ma-
teriałów, Usługi projektowe w zakresie urządzeń i instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, opracowywanie projek-
tów technicznych.

(210) 529951 (220) 2021 06 07
(731) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT

(531) 26.13.25, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków za-
wierające dodatki odżywcze, Białkowe suplementy diety, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Koktajle 
białkowe, Mieszanki do picia w proszku będące suplementa-
mi diety o smaku owocowym, Mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, Napoje z dodatkami dietetycz-
nymi, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako 
zamienniki posiłków, 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Owoce i warzywa konserwowane, suszone 
i gotowane, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko i wyroby 
z mleka, Jadalne oleje i tłuszcze, mleko albuminowe, mleko 
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko 
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko 
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, 
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, napoje mleczne z przewagą mleka, 
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, substy-
tuty mleka, serwatka, koktajle mleczne, mleczne produkty, 
30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki 
kawy, Mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, batony zbożowe, wysokoproteinowe batony zbo-
żowe, lody, Miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, 
musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód do chło-
dzenia, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne na-
poje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje gazowa-
ne, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców i warzyw, 
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, 35 Reklama, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, 
druki, próbki], reklama bilboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rekla-
my telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie porad 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zarzą-
dzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 529963 (220) 2021 06 07
(731) SERVICECO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASSETA
(510), (511) 9 Oprogramowanie firmowe, Oprogramowa-
nie pośredniczące, Oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, Oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie biznesowe, Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządza-
nia danymi, Oprogramowanie użytkowe do usług prze-
twarzania w chmurze, Oprogramowanie do przetwarzania 
transakcji biznesowych, Oprogramowanie komputerowe 
do wykorzystania w dziedzinie wywiadu i analiz gospodar-
czych, Oprogramowanie do uczenia maszynowego, Opro-
gramowanie do uczenia maszynowego do analizy, Opro-
gramowanie komputerowe do narzędzi BI stosowanych 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Oprogramowanie 
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do sztucznej inteligencji i nauki maszynowej do celów in-
deksowania, organizowania i współdzielenia dokumentów 
oraz wykonywania automatycznych ocen ryzyka poprzez 
poznawanie zachowania użytkowników, Oprogramowanie 
użytkowe do użytku w prognozowaniu, przewidywaniu 
szeregów czasowych, w analityce, wyszukiwaniu danych, 
analizie danych, transformacji danych, wizualizacji danych, 
analizie statystycznej, sztucznej inteligencji, obliczeniach 
inteligentnych, nauce maszynowej i informatyce, 35 Po-
równywanie usług finansowych online, Marketing telefo-
niczny, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórko-
wej, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz 
osób trzecich, Przetwarzanie zapytań telefonicznych doty-
czących reklamowanych towarów i usług, Działalność rekla-
mowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych 
i telefonicznych, Usługi w zakresie powitań telefonicznych 
świadczone na rzecz osób trzecich, 36 Finansowe usłu-
gi konsultingowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, 
Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi informacji finanso-
wej, Usługi wymiany finansowej, Usługi pożyczek finanso-
wych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi pośrednic-
twa finansowego, Usługi płatności finansowych, Usługi 
dotyczące finansów przedsiębiorstw, Usługi finansowe do-
tyczące inwestycji, Skomputeryzowane usługi doradztwa 
finansowego, Usługi finansowe świadczone przez Internet, 
Usługi w zakresie analiz finansowych, Usługi informacji 
o rynkach finansowych, Usługi w zakresie badań finanso-
wych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do komunikacji natychmiastowej, Umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania 
do analizowania danych finansowych i generowania ra-
portów, Opracowywanie programów do przetwarzania 
danych na zamówienie osób trzecich, Programowanie 
oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowa-
nia, Programowanie oprogramowania do platform interne-
towych, Programowanie oprogramowania do zarządzania 
bazami danych, Doradztwo związane z oprogramowaniem 
komputerowym w dziedzinie sztucznej inteligencji, Usługi 
projektowe na rzecz osób trzecich w dziedzinie sztucznej 
inteligencji, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowe-
go, w szczególności systemów ze sztuczną inteligencją.

(210) 529970 (220) 2021 06 08
(731) KvG Group Inc., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) Footlogix
(510), (511) 3 Pianki do pielęgnacji stóp i ciała do celów ko-
smetycznych, Preparaty do ciała w sprayu do celów kosme-
tycznych, Balsamy do ciała do celów kosmetycznych, Prepa-
raty do paznokci w sprayu, Preparaty kosmetyczne z wodo-
rostów do złuszczania naskórka na nogach i stopach, Kremy 
kosmetyczne, Dezodoranty (przybory toaletowe), Nieleczni-
cze preparaty do namaczania stóp, Kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Dezodoranty i antyperspiranty, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry i paznokci, Pumeksy do użytku 
osobistego.

(210) 529973 (220) 2021 06 08
(731) OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) LUNA
(510), (511) 6 Metalowe okna, Metalowe okna balkonowe, 
Metalowe okna tarasowe, Metalowe rolety, Metalowe żalu-
zje, Metalowe drzwi, Metalowe drzwi balkonowe, Metalowe 
drzwi tarasowe, Metalowe okiennice, Metalowe parapety, 
Metalowe bramy, Metalowe bramy garażowe, Metalowa 
stolarka otworowa, Metalowe części okien, Metalowe czę-
ści rolet, Metalowe części żaluzji, Metalowe części drzwi, 
Metalowe części okiennic, Metalowe profile budowlane, 
Metalowe profile okienne, Metalowe profile do rolet, Meta-
lowe profile do żaluzji, Metalowe profile do drzwi, Metalowe 
profile do okiennic, Metalowe okucia budowlane, Metalowe 
okucia do okien, Metalowe okucia do rolet, Metalowe oku-
cia do żaluzji, Metalowe okucia do drzwi, Metalowe okucia 
do okiennic, Metalowe materiały budowlane, Metalowe 
konstrukcje budowlane, Metalowe ściany kurtynowe, Me-
talowe przegrody, Ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 
19 Niemetalowe okna, Niemetalowe okna balkonowe, Nie-
metalowe okna tarasowe, Niemetalowe rolety, Niemetalowe 
żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe drzwi, Niemetalowe drzwi 
balkonowe, Niemetalowe drzwi tarasowe, Niemetalowe 
okiennice, Niemetalowe parapety, Niemetalowe bramy, Nie-
metalowe bramy garażowe, Niemetalowe ramy drzwiowe 
i okienne, Niemetalowe części okien, Niemetalowe części 
rolet, Niemetalowe części zewnętrznych żaluzji, Niemetalo-
we części drzwi, Niemetalowe części okiennic, Niemetalowe 
profile budowlane, Niemetalowe profile okienne, Niemetalo-
we profile do rolet, Niemetalowe profile do żaluzji, Niemeta-
lowe profile do drzwi, Niemetalowe profile do okiennic, Nie-
metalowe materiały budowlane, Niemetalowe konstrukcje 
budowlane, Niemetalowe ściany kurtynowe, Niemetalowe 
przegrody, Ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), Szkło 
budowlane, Szkło okienne, Szyby okienne, Szyby zespolo-
ne, 20 Niemetalowe okucia do okien, Niemetalowe okucia 
do rolet, Niemetalowe okucia do żaluzji, Niemetalowe oku-
cia do drzwi, Niemetalowe okucia do bram garażowych, Nie-
metalowe okucia do okiennic, Rolki z tworzyw sztucznych 
do bram garażowych, 37 Informacja o materiałach budow-
lanych (informacja budowlana), Nadzór budowlany, Usługi 
budowlane, Montaż, instalacja i wymiana okien, Montaż, 
instalacja i wymiana okien balkonowych, Montaż, instalacja 
i wymiana okien tarasowych, Montaż, instalacja i wymiana 
rolet, Montaż, instalacja i wymiana żaluzji, Montaż, instalacja 
i wymiana drzwi, Montaż, instalacja i wymiana drzwi bal-
konowych, Montaż, instalacja i wymiana drzwi tarasowych, 
Montaż, instalacja i wymiana okiennic, Montaż, instalacja 
i wymiana parapetów, Montaż, instalacja i wymiana bram, 
Montaż, instalacja i wymiana bram garażowych, Montaż, 
instalacja i wymiana stolarki otworowej, Montaż, instalacja 
i wymiana części okien, Montaż, instalacja i wymiana części 
rolet, Montaż, instalacja i wymiana części żaluzji, Montaż, in-
stalacja i wymiana części drzwi, Montaż, instalacja i wymiana 
części okiennic, Montaż, instalacja i wymiana profili budow-
lanych, Montaż, instalacja i wymiana profili okiennych, Mon-
taż, instalacja i wymiana profili do rolet, Montaż, instalacja 
i wymiana profili do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana pro-
fili do drzwi, Montaż, instalacja i wymiana profili do okien-
nic, Montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, Mon-
taż, instalacja i wymiana okuć do okien, Montaż, instalacja 
i wymiana okuć do rolet, Montaż, instalacja i wymiana okuć 
do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, Mon-
taż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, Montaż, instala-
cja i wymiana konstrukcje budowlane, Montaż, instalacja 
i wymiana ścian kurtynowych, Montaż, instalacja i naprawa 
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Montaż, 
instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe kon-
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strukcje), Montaż, instalacja i wymiana szkła budowlanego, 
Montaż, instalacja i wymiana szkła okiennego, Montaż, insta-
lacja i wymiana szyb okiennych, Montaż, instalacja i wymiana 
szyb zespolonych.

(210) 529975 (220) 2021 06 08
(731) OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) SOL
(510), (511) 6 Metalowe okna, Metalowe okna balkonowe, 
Metalowe okna tarasowe, Metalowe rolety, Metalowe żalu-
zje, Metalowe drzwi, Metalowe drzwi balkonowe, Metalowe 
drzwi tarasowe, Metalowe okiennice, Metalowe parapety, 
Metalowe bramy, Metalowe bramy garażowe, Metalowa 
stolarka otworowa, Metalowe części okien, Metalowe czę-
ści rolet, Metalowe części żaluzji, Metalowe części drzwi, 
Metalowe części okiennic, Metalowe profile budowlane, 
Metalowe profile okienne, Metalowe profile do rolet, Meta-
lowe profile do żaluzji, Metalowe profile do drzwi, Metalowe 
profile do okiennic, Metalowe okucia budowlane, Metalowe 
okucia do okien, Metalowe okucia do rolet, Metalowe oku-
cia do żaluzji, Metalowe okucia do drzwi, Metalowe okucia 
do okiennic, Metalowe materiały budowlane, Metalowe 
konstrukcje budowlane, Metalowe ściany kurtynowe, Me-
talowe przegrody, Ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 
19 Niemetalowe okna, Niemetalowe okna balkonowe, Nie-
metalowe okna tarasowe, Niemetalowe rolety, Niemetalowe 
żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe drzwi, Niemetalowe drzwi 
balkonowe, Niemetalowe drzwi tarasowe, Niemetalowe 
okiennice, Niemetalowe parapety, Niemetalowe bramy, Nie-
metalowe bramy garażowe, Niemetalowe ramy drzwiowe 
i okienne, Niemetalowe części okien, Niemetalowe części 
rolet, Niemetalowe części zewnętrznych żaluzji, Niemetalo-
we części drzwi, Niemetalowe części okiennic, Niemetalowe 
profile budowlane, Niemetalowe profile okienne, Niemetalo-
we profile do rolet, Niemetalowe profile do żaluzji, Niemeta-
lowe profile do drzwi, Niemetalowe profile do okiennic, Nie-
metalowe materiały budowlane, Niemetalowe konstrukcje 
budowlane, Niemetalowe ściany kurtynowe, Niemetalowe 
przegrody, Ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), Szkło 
budowlane, Szkło okienne, Szyby okienne, Szyby zespolo-
ne, 20 Niemetalowe okucia do okien, Niemetalowe okucia 
do rolet, Niemetalowe okucia do żaluzji, Niemetalowe oku-
cia do drzwi, Niemetalowe okucia do bram garażowych, Nie-
metalowe okucia do okiennic, Rolki z tworzyw sztucznych 
do bram garażowych, 37 Informacja o materiałach budow-
lanych (informacja budowlana), Nadzór budowlany, Usługi 
budowlane, Montaż, instalacja i wymiana okien, Montaż, 
instalacja i wymiana okien balkonowych, Montaż, instalacja 
i wymiana okien tarasowych, Montaż, instalacja i wymiana 
rolet, Montaż, instalacja i wymiana żaluzji, Montaż, instalacja 
i wymiana drzwi, Montaż, instalacja i wymiana drzwi bal-
konowych, Montaż, instalacja i wymiana drzwi tarasowych, 
Montaż, instalacja i wymiana okiennic, Montaż, instalacja 
i wymiana parapetów, Montaż, instalacja i wymiana bram, 
Montaż, instalacja i wymiana bram garażowych, Montaż, 
instalacja i wymiana stolarki otworowej, Montaż, instalacja 
i wymiana części okien, Montaż, instalacja i wymiana części 
rolet, Montaż, instalacja i wymiana części żaluzji, Montaż, in-
stalacja i wymiana części drzwi, Montaż, instalacja i wymiana 
części okiennic, Montaż, instalacja i wymiana profili budow-
lanych, Montaż, instalacja i wymiana profili okiennych, Mon-
taż, instalacja i wymiana profili do rolet, Montaż, instalacja 
i wymiana profili do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana pro-

fili do drzwi, Montaż, instalacja i wymiana profili do okien-
nic, Montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, Mon-
taż, instalacja i wymiana okuć do okien, Montaż, instalacja 
i wymiana okuć do rolet, Montaż, instalacja i wymiana okuć 
do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, Mon-
taż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, Montaż, instala-
cja i wymiana konstrukcje budowlane, Montaż, instalacja 
i wymiana ścian kurtynowych, Montaż, instalacja i naprawa 
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Montaż, 
instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe kon-
strukcje), Montaż, instalacja i wymiana szkła budowlanego, 
Montaż, instalacja i wymiana szkła okiennego, Montaż, insta-
lacja i wymiana szyb okiennych, Montaż, instalacja i wymiana 
szyb zespolonych.

(210) 529976 (220) 2021 06 08
(731) OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) TERRA
(510), (511) 6 Metalowe okna, Metalowe okna balkonowe, 
Metalowe okna tarasowe, Metalowe rolety, Metalowe żalu-
zje, Metalowe drzwi, Metalowe drzwi balkonowe, Metalowe 
drzwi tarasowe, Metalowe okiennice, Metalowe parapety, 
Metalowe bramy, Metalowe bramy garażowe, Metalowa 
stolarka otworowa, Metalowe części okien, Metalowe czę-
ści rolet, Metalowe części żaluzji, Metalowe części drzwi, 
Metalowe części okiennic, Metalowe profile budowlane, 
Metalowe profile okienne, Metalowe profile do rolet, Meta-
lowe profile do żaluzji, Metalowe profile do drzwi, Metalowe 
profile do okiennic, Metalowe okucia budowlane, Metalowe 
okucia do okien, Metalowe okucia do rolet, Metalowe oku-
cia do żaluzji, Metalowe okucia do drzwi, Metalowe okucia 
do okiennic, Metalowe materiały budowlane, Metalowe 
konstrukcje budowlane, Metalowe ściany kurtynowe, Me-
talowe przegrody, Ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 
19 Niemetalowe okna, Niemetalowe okna balkonowe, Nie-
metalowe okna tarasowe, Niemetalowe rolety, Niemetalowe 
żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe drzwi, Niemetalowe drzwi 
balkonowe, Niemetalowe drzwi tarasowe, Niemetalowe 
okiennice, Niemetalowe parapety, Niemetalowe bramy, Nie-
metalowe bramy garażowe, Niemetalowe ramy drzwiowe 
i okienne, Niemetalowe części okien, Niemetalowe części 
rolet, Niemetalowe części zewnętrznych żaluzji, Niemetalo-
we części drzwi, Niemetalowe części okiennic, Niemetalowe 
profile budowlane, Niemetalowe profile okienne, Niemetalo-
we profile do rolet, Niemetalowe profile do żaluzji, Niemeta-
lowe profile do drzwi, Niemetalowe profile do okiennic, Nie-
metalowe materiały budowlane, Niemetalowe konstrukcje 
budowlane, Niemetalowe ściany kurtynowe, Niemetalowe 
przegrody, Ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), Szkło 
budowlane, Szkło okienne, Szyby okienne, Szyby zespolo-
ne, 20 Niemetalowe okucia do okien, Niemetalowe okucia 
do rolet, Niemetalowe okucia do żaluzji, Niemetalowe oku-
cia do drzwi, Niemetalowe okucia do bram garażowych, Nie-
metalowe okucia do okiennic, Rolki z tworzyw sztucznych 
do bram garażowych, 37 Informacja o materiałach budow-
lanych (informacja budowlana), Nadzór budowlany, Usługi 
budowlane, Montaż, instalacja i wymiana okien, Montaż, 
instalacja i wymiana okien balkonowych, Montaż, instalacja 
i wymiana okien tarasowych, Montaż, instalacja i wymiana 
rolet, Montaż, instalacja i wymiana żaluzji, Montaż, instalacja 
i wymiana drzwi, Montaż, instalacja i wymiana drzwi bal-
konowych, Montaż, instalacja i wymiana drzwi tarasowych, 
Montaż, instalacja i wymiana okiennic, Montaż, instalacja 
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i wymiana parapetów, Montaż, instalacja i wymiana bram, 
Montaż, instalacja i wymiana bram garażowych, Montaż, 
instalacja i wymiana stolarki otworowej, Montaż, instalacja 
i wymiana części okien, Montaż, instalacja i wymiana części 
rolet, Montaż, instalacja i wymiana części żaluzji, Montaż, in-
stalacja i wymiana części drzwi, Montaż, instalacja i wymiana 
części okiennic, Montaż, instalacja i wymiana profili budow-
lanych, Montaż, instalacja i wymiana profili okiennych, Mon-
taż, instalacja i wymiana profili do rolet, Montaż, instalacja 
i wymiana profili do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana pro-
fili do drzwi, Montaż, instalacja i wymiana profili do okien-
nic, Montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, Mon-
taż, instalacja i wymiana okuć do okien, Montaż, instalacja 
i wymiana okuć do rolet, Montaż, instalacja i wymiana okuć 
do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, Mon-
taż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, Montaż, instala-
cja i wymiana konstrukcje budowlane, Montaż, instalacja 
i wymiana ścian kurtynowych, Montaż, instalacja i naprawa 
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Montaż, 
instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe kon-
strukcje), Montaż, instalacja i wymiana szkła budowlanego, 
Montaż, instalacja i wymiana szkła okiennego, Montaż, insta-
lacja i wymiana szyb okiennych, Montaż, instalacja i wymiana 
szyb zespolonych.

(210) 529981 (220) 2021 06 09
(731) PITALA MICHAŁ, ZGÓRSKI PIOTR ZAKŁAD MASARSKI 

AMIGOS SPÓŁKA CYWILNA, Burzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY Z BURZYNA

(531) 03.04.20, 03.04.25, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne.

(210) 529983 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS R.J. FRONC SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) JADKA, JEBKA, PITKA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papiero-
we, Etykiety, Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii 
z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Grafiki, Ryciny, 
Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 Usługi w za-
kresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlo-
wej o restauracjach i barach, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych o restauracjach, Organizowanie prezentacji, 
wystaw handlowych i reklamowych, Prezentowanie i infor-
mowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 Prze-
syłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych 
i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Przy-
dzielanie dostępu do baz danych, Łączność poprzez termi-
nale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, 

Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty 
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiado-
mości tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, usługi przekazywania poczty elek-
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te-
lefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami 
informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych za po-
średnictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wy-
świetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne 
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjona-
ty, hotele i motele, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie 
sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 529994 (220) 2021 06 09
(731) HODUREK KRZYSZTOF PIEKARNIA PABLO 

PRODUKCJA, HURT, DETAL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pablo

(531) 02.01.11, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Chleb, Bułki, Bułeczki, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Bagietki, Bajgle, Babeczki, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Ziarna przetworzo-
ne, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze-
nia i drożdże, Batony zbożowe i energetyczne, Słodycze, 
35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych następujących towa-
rów: chleb, bułki, bułeczki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, wyroby piekarnicze, cukierki, batony i guma 
do żucia, bagietki, bajgle, babeczki, cukry, naturalne słodzi-
ki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
batony zbożowe i energetyczne, słodycze, Usługi informacyj-
ne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.
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(210) 530020 (220) 2021 06 09
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,  

Nowe Miasto nad Wartą
(540) (znak słowny)
(540) Passminum
(510), (511) 5 Leki i wyroby medyczne, Preparaty farmaceu-
tyczne na przeziębienia, Preparaty odżywcze i witaminowe, 
Preparaty dietetyczne, Suplementy diety, Żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, Dodatki 
dietetyczne, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, Wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów 
leczniczych, Leki roślinne.

(210) 530034 (220) 2021 06 09
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) PZL-HYDRAL
(510), (511) 7 Pompy maszynowe, Pompy zębate, Pompy hy-
drauliczne, Pompy olejowe do pojazdów lądowych, Pompy 
wody do pojazdów, Pompy próżniowe, Pompy wtryskowe 
paliwa, Pompy zasilające, Przewody metalowe do transferu 
energii hydraulicznej w maszynach, Przewody niemetalowe 
do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Rury [dopa-
sowane części maszyn], Rozdzielacze do silników pojazdów, 
Silniki hydrauliczne, Silniki orbitalne, Siłowniki hydrauliczne, 
Zawory hydrauliczne, Regulatory procesów przemysło-
wych [hydrauliczne], Uszczelnienia mechaniczne [części 
maszyn], Hydrauliczne złącza obrotowe, Złączki metalowe 
do rur [części do maszyn], Łączniki do rur [części maszyn], 
Regulatory pneumatyczne do silników, Regulatory proce-
sów przemysłowych [pneumatyczne], Zawory obsługiwane 
automatycznie poprzez pneumatyczne urządzenia steru-
jące, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Sterowniki pneu-
matyczne do silników i maszyn, Pneumatyczne urządzenia 
uruchamiające, Pneumatyczne urządzenia uruchamiające 
do zaworów regulujących, Pneumatyczne wtryskiwacze pa-
liwa do silników, Amortyzatory pneumatyczne do maszyn, 
Pompy pneumatyczne, Rurowe przenośniki pneumatyczne, 
Filtry [części maszyn lub silników], Filtry hydrauliczne, Filtry 
powietrza do celów mechanicznych, Filtry powietrza do sil-
ników, Filtry olejowe, Filtry paliwa, Filtry do gazów [maszyny], 
Rewersyjne filtry przepływowe [części maszyn], Przekładnie 
do maszyn, Wały napędowe do maszyn, Łańcuchy napędo-
we do maszyn, Sprzęgła do maszyn.

(210) 530039 (220) 2021 06 09
(731) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) supla.org

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.11.03, 01.13.15, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Elektryczne i elektroniczne urządzenia i apara-
ty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku 
i obrazu, Elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, Sygna-
lizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, Urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, Oprogramowanie informa-
tyczne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji, 
Programy komputerowe ładowalne i nagrane, Oprogramo-
wanie systemowe komputerów, Komputery i sprzęt kom-
puterowy, domofony, wideofony, 35 Usługi w zakresie rekla-
my, promocji i marketingu za pomocą środków masowego 
przekazu oraz z wykorzystaniem internetu, Organizowanie 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi pośrednictwa handlowego, Kojarzenie kontrahen-
tów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, 
Sprzedaż w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elek-
trycznych i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestro-
wania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elek-
trycznych i elektronicznych urządzeń kontrolno-sterujących, 
elektrycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych insta-
lacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnaliza-
torów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania informatycz-
nego na powszechnie dostępnych nośnikach informacji, 
programów komputerowych ładowalnych i nagranych, 
oprogramowania systemowego komputerów, kompute-
rów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 
37 Usługi montażowe z zakresu inteligentnych instalacji 
elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, 
systemów audio i wideo, systemów alarmowych, systemów 
kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, 
systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, Usłu-
gi z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjne-
go i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego 
budynku, 42 Usługi z zakresu projektowania: inteligentnych 
instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, syste-
mów bezpieczeństwa, systemów audio i wideo oraz doradz-
two w tym zakresie.

(210) 530043 (220) 2021 06 09
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) DABICOR
(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, Leki dla 
ludzi, Produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholestero-
lemii.

(210) 530044 (220) 2021 06 09
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) AGRETIC
(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Leki dla ludzi, Leki 
przeznaczone do leczenia chorób sercowo-naczyniowych 
i mózgowo-naczyniowych, Leki sercowo-naczyniowe stoso-
wane w leczeniu zastoinowej niewydolności serca (ZNS), Leki 
sercowo-naczyniowe stosowane w zawale mięśnia sercowe-
go, Suplementy diety.

(210) 530049 (220) 2021 06 10
(731) WŁASIŃSKA KATARZYNA, Konarzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DR LUCY

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Szampony, Środki perfumeryjne i za-
pachowe, Naturalne środki perfumeryjne, Kosmetyki, Prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Sole do kąpieli, 
Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 
Szampony dla zwierząt domowych, Niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 
Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, 5 Preparaty farma-
ceutyczne przeciw łupieżowi, Lecznicze balsamy, Prepara-
ty i substancje weterynaryjne, Dodatki do paszy do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki 
grzybobójcze, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodni-
ków, Obroże przeciwpchelne, Obroże przeciwpasożytnicze 
dla zwierząt, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Rozpy-
lacze przeciwpchelne, Lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suple-
menty witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, 
Medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, 
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze wyciągi ziołowe 
do celów medycznych, Napary lecznicze, Suplementy lecz-
nicze do żywności dla zwierząt, Dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, Preparaty higieniczne 
do sterylizacji, Preparaty higieniczne do celów weteryna-
ryjnych, Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Pasy 
higieniczne, Bandaże higieniczne, Wchłaniające artykuły 
higieniczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty higieniczne do celów medycznych, Preparaty hi-
gieniczne do użytku medycznego, 18 Smycze dla zwierząt, 
Obroże, Kagańce, Okrycia dla zwierząt, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, Uprząż konna, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], 
21 Klatki dla ptaków, Klatki dla ptaków domowych, Wanienki 
dla ptaków, Pojemniki na karmę dla ptaków, 28 Zabawki dla 
zwierząt, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, 31 Pusz-
kowane pożywienie dla psów, Żywe zwierzęta, Karma dla 
zwierząt domowych, Nasiona roślin strączkowych [karma 
dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
Karma dla kotów, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami i artykułami weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla 
zwierząt Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami weterynaryjnymi, 43 Pensjonaty dla zwierząt, 

44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi doradcze związa-
ne z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi w zakresie 
opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi doradcze zwią-
zane z opieką nad zwierzętami, Pielęgnacja urody zwierząt, 
Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody 
zwierząt, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, 
Usługi mycia zwierząt domowych, Strzyżenie zwierząt.

(210) 530050 (220) 2021 06 10
(731) WŁASIŃSKA KATARZYNA, Konarzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Dr Lucy

(531) 27.05.01, 03.01.16, 02.09.01
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw w celach reklamowych, Usługi doradcze 
odnoszące się do akcji promocyjnych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, 36 Zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, 41 Tresura zwierząt, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
45 Opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność 
właściciela], Usługi w zakresie opieki.

(210) 530095 (220) 2021 06 10
(731) MIROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIROTRANS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, transport towarów, informacja 
o transporcie, pośrednictwo w transporcie..
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(210) 530097 (220) 2021 06 10
(731) PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ploom

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy.

(210) 530099 (220) 2021 06 10
(731) GMINA MIASTO ZGIERZ, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) Rembielinka
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta, Ciasta czekoladowe, 
Ciasta mrożone, Ciasta słodowe, Ciasta wegańskie, Ciasta 
z kremem [cream pie], Ciasteczka, Ciastka, Ciasto na słod-
kie wypieki, Ciasto o przedłużonej trwałości, Ciasto śnia-
daniowe, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Herbatniki 
czekoladowe, Herbatniki do sera, Jadalne wafle, Kawałki 
ciast, Lukrowane ciasto, Mieszanki na ciastka, Pączki, Piernik, 
Rogaliki, Słodkie bułeczki typu muffin, Słodkie herbatniki 
do spożycia przez ludzi, Solone wyroby piekarnicze, Sucha-
ry, Tarty (słodkie lub słone), Wafelki, Świeże placki [ciasta], 
Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby cukiernicze z mąki, 
Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby piekarnicze 
zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze zawierają-
ce owoce, Wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Batoniki 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Mleczne wyroby 
cukiernicze, Żelki [wyroby cukiernicze], Lizaki [wyroby cu-
kiernicze], Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Go-
towe desery [wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze za-
wierające dżem, Wyroby cukiernicze w polewie czekolado-
wej, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Słodkie 
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), 41 Admi-
nistrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Imprezy 
kulturalne, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki do-
starczane on-line z komputerowej bazy danych lub Interne-
tu, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organiza-
cja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Orga-
nizacja przyjęć, Organizacja widowisk, Organizowanie festi-
wali, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach 
kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Or-
ganizowanie gal, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, Or-

ganizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultural-
nych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizo-
wanie widowisk historycznych w plenerze, Organizowanie 
widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk 
w celach rozrywkowych, Organizowanie wycieczek w ce-
lach rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], Planowanie widowisk, Prowadzenie imprez 
kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowa-
dzenie wycieczek z przewodnikiem, Przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, Rozrywka z udziałem muzyki, Organizowanie 
festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali 
w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, 
Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń sportowych, Organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezer-
wacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe.

(210) 530139 (220) 2021 06 11
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) GROW FOR MORE
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych], Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, 
Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], Na-
turalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnic-
twie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami 
do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki 
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, 
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, Produkty chemiczne do hamo-
wania rozwoju chwastów, Środki chemiczne do stosowa-
nia w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, 
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, 
środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki oddzia-
łujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik 
pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalcza-
nia szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku 
w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie, 
31 Sadzonki, Nasiona, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli 
roślin, Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 530150 (220) 2021 06 11
(731) ZWOLIŃSKI GRZEGORZ, Stargard
(540) (znak słowny)
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(540) Asap community
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 530156 (220) 2021 06 12
(731) SUNSCRAPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie i systemy komputerowe, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Oprogramowanie komputerów, Oprogramowanie dla apli-
kacji i serwerów internetowych, Urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, Oprogramowanie do gier komputerowych, 
Programy komputerowe (software ładowalny), Programy ste-
rujące komputerowe, nagrane, Oprogramowanie dla sprzę-
tu do przetwarzania danych, Sieci komputerowe, Modemy, 
Układy baz danych, Ładowalne oraz stałe (nagrane) oprogra-
mowanie, Wbudowane oprogramowanie operacyjne, Sprzęt 
do zarządzania bazami danych, Komputerowy hardware 
oraz software wykorzystywany do tworzenia aplikacji bizne-
sowych, programów wspomagających zarządzanie oraz zin-
tegrowanych systemów biznesowych, Interfejsy, 42 Usługi 
komputerowe, usługi informatyczne, Usługi opracowywania, 
integracji, oceny, rozwoju, doradztwa i wdrażania w zakresie: 
komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz oprogra-
mowania wbudowanego w urządzenia, systemów opra-
cowania danych i sieci komputerowych, oprogramowania 
wspierającego zarządzanie (usprawnianie procesu analizy 
informacji i podejmowania decyzji), modelowania i opty-
malizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażania 
oraz stosowania systemów Business Intelligence, systemów 
analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji, za-
rządzania wiedzą oraz eksploracji danych (data mining), ope-
racyjnych i analitycznych systemów zarządzania relacjami 
z klientami (Customer Relationship Management), Badania, 
projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania, 
sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 
programów komputerowych, Wynajem, leasing oraz aktu-
alizacja komputerowego oprogramowania, w tym poprzez 
Internet - (ASP - Application Sevice Provider), Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania on-line niepobieralnego opro-
gramowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Programowanie komputerów, 
Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogra-
mowania do smartfonów, Aktualizacje oprogramowania dla 
smartfonów, Programowanie aplikacji multimedialnych, Pro-
jektowanie stron internetowych, Usługi projektowania, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Instalacje opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Usługi w za-
kresie ochrony antywirusowej komputerów, Odzyskiwanie 
danych komputerowych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Aktualizacja 

oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradz-
two w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Do-
radztwo w zakresie rozwijania systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji 
komputerowych, Analizy systemów komputerowych, Ba-
dania techniczne, Digitalizacja dokumentów (skanowanie), 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Hosting serwerów, Wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Powielanie oprogramowania 
komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, Udostępnianie elektronicznej 
przestrzeni pamięciowej w Internecie, Wypożyczanie kom-
puterów, Wzornictwo przemysłowe, Naprawa [konserwa-
cja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Usługi 
utrzymywania stron internetowych, Usługi konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania 
komputerowego, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządza-
nie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], 
Badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projek-
towanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompute-
rowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 530167 (220) 2021 06 12
(731) RESPIRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESPIRECO

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Urządzenia wentylacyjne, urządzenia klima-
tyzacyjne, chłodnicze, części instalacji grzewczych, wen-
tylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura 
chłodnicza, 35 Prowadzenie sprzedaży sklepowej, bezpo-
średniej oraz poprzez strony internetowe, detalicznej i hur-
towej w zakresie: materiałów budowlanych, urządzeń wenty-
lacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, części 
instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych, aparatura chłodnicza, Usługi przedstawiciel-
stwa handlowego, 37 Usługi budowlane, nadzór budowlany, 
usługi doradztwa budowlanego, instalowanie oraz naprawa 
i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń wentylacyjnych, budowa i konserwacja 
systemów wentylacyjnych w budynkach, Roboty budow-
lane instalacyjne przy instalacjach sanitarnych, grzewczych, 
gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i innych specja-
listycznych pracach przemysłowo-instalacyjnych, naprawy 
i remonty w zakresie ww. usług budowlanych, to jest w insta-
lacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, 
klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 42 Badania 
techniczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
projektowanie budynków, doradztwo budowlane, eksperty-
zy geologiczne, programowanie komputerów, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, testo-
wanie materiałów, Usługi projektowe w zakresie urządzeń 
i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, opracowywa-
nie projektów technicznych.
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(210) 530173 (220) 2021 06 14
(731) SATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Satel

(531) 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy zabezpieczające 
i ochronne, Alarmy, Instalacje alarmowe, Alarmy centralne, 
Systemy monitorowania alarmów, Elektryczne urządzenia 
do kontroli dostępu, Czujniki ruchu, Alarmy dźwiękowe, Alar-
my bezpieczeństwa, Alarmy pożarowe, Wykrywacze dymu, 
Syreny, Zamki elektryczne, Elektroniczne zasilacze, Prze-
łączniki elektryczne, Czytniki kart, Programy komputerowe 
do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Oprogra-
mowanie zabezpieczające, Automatyczne urządzenia tele-
foniczne do wybierania numerów, Elektroniczne urządzenia 
do automatycznego wybierania zaprogramowanych nume-
rów w telefonie.

(210) 530174 (220) 2021 06 14
(731) PAWELSKI KAMIL, Gołdap
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTO THE LAS

(531) 05.11.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, 14 Kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubiler-
skie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 20 Pojemniki, spinacze 
i uchwyty do nich, niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgna-
cji urody, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemni-
ki, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne arty-
kuły tekstylne, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Zawieszki 
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 28 Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, 29 Oleje i tłuszcze, 43 Udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Ośrodki wypo-
czynkowe.

(210) 530180 (220) 2021 06 14
(731) AGROSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agrosystemy Naturalnie skuteczne

(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty biologiczne do użytku w przemyśle, 
Nawozy, Preparaty biologiczne do stosowania w kulturach 
komórkowych, inne niż do użytku medycznego lub wetery-
naryjnego, 5 Suplementy diety, Mieszanki paszowe uzupeł-
niające, Probiotyki (suplementy), Preparaty weterynaryjne.

(210) 530197 (220) 2021 06 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 

ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASUAL B&C

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Szampony, Środki perfumeryjne 
i zapachowe, Naturalne środki perfumeryjne, Kosmety-
ki, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Sole 
do kąpieli, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji zębów 
dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Nieme-
dyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Kosme-
tyki dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, 
5 Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Lecznicze 
balsamy, Preparaty i substancje weterynaryjne, Dodat-
ki do paszy do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Środki grzybobójcze, Preparaty chemicz-
ne do zwalczania szkodników, Obroże przeciwpchelne, 
Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże przeciw 
pchłom dla zwierząt, Rozpylacze przeciwpchelne, Leczni-
cze szampony dla zwierząt domowych, Suplementy wita-
minowe dla zwierząt, Suplementy witaminowe i mineralne 
dla zwierząt domowych, Medyczne dodatki do żywności 
do użytku weterynaryjnego, Lecznicze dodatki do żyw-
ności, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, 
Napary lecznicze, Suplementy lecznicze do żywności dla 
zwierząt, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Preparaty 
higieniczne do celów weterynaryjnych Majtki higieniczne 
dla zwierząt domowych Pasy higieniczne, Bandaże higie-
niczne, Wchłaniające artykuły higieniczne, Środki dezynfek-
cyjne do celów higienicznych, Preparaty higieniczne do ce-
lów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycz-
nego, 18 Smycze dla zwierząt, Obroże, Kagańce, Okrycia dla 
zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Uprząż konna, 
Wędzidła dla zwierząt [uprząż], 21 Klatki dla ptaków, Klat-
ki dla ptaków domowych, Wanienki dla ptaków, Pojemniki 
na karmę dla ptaków, 28 Zabawki dla zwierząt, Gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Zabawki 
i gry dla zwierząt domowych, 31 Puszkowane pożywienie 
dla psów, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt domowych, 
Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko 
do stosowania jako karma dla zwierząt, Karma dla kotów, 
Karma dla ptaków, Karma dla ryb, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weteryna-
ryjnymi, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
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nego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
i artykułami weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna lub hur-
towa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepa-
ratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, 43 Pensjo-
naty dla zwierząt, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi 
doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, 
Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, Usłu-
gi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, Pielęgna-
cja urody zwierząt, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Higie-
na i pielęgnacja urody zwierząt, Usługi salonów piękności 
dla zwierząt domowych, Usługi mycia zwierząt domowych, 
Strzyżenie zwierząt.

(210) 530199 (220) 2021 06 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 

ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem

(540) (znak słowny)
(540) FARMCID
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji 
strzyków [dippingu wymion] krów mlecznych, Preparaty 
antybakteryjne, Żele antybakteryjne, Preparaty do mycia 
zwierząt, Środki do mycia bydła, Środki do mycia zwierząt 
[insektycydy], Środki do mycia psów [insektycydy], Środki 
do mycia bydła [insektycydy], Owadobójcze weterynaryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne środki do mycia, Roztwory 
do użytku medycznego do mycia nozdrzy przednich, Anty-
bakteryjne pieniące się środki do mycia.

(210) 530201 (220) 2021 06 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 

ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem

(540) (znak słowny)
(540) FARMSOL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji 
strzyków [dippingu wymion] krów mlecznych, Preparaty 
antybakteryjne, Żele antybakteryjne, Preparaty do mycia 
zwierząt, Środki do mycia bydła, Środki do mycia zwierząt 
[insektycydy], Środki do mycia psów [insektycydy], Środki 
do mycia bydła [insektycydy], Owadobójcze weterynaryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne środki do mycia, Roztwory 
do użytku medycznego do mycia nozdrzy przednich, Anty-
bakteryjne pieniące się środki do mycia.

(210) 530229 (220) 2021 06 14
(731) PYŻUK ZBIGNIEW INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODIS Centrum Podologii

(531) 02.09.19, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 530233 (220) 2021 06 14
(731) KRYSTOSIAK GRZEGORZ BINATURAL, Sokołów 

Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiNatural

(531) 05.03.13, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Aparaty medyczne, 35 Doradztwo bizneso-
we, 41 Szkolenia, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
ludzi.

(210) 530252 (220) 2021 06 14
(731) ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE SPINACZE

(531) 27.05.05, 20.01.17
(510), (511) 41 Organizacja i obsługa konkursów, Prowadze-
nie innych form działalności edukacyjnej związanej z public 
relations i komunikacją, Prowadzenie kursów, szkoleń, warsz-
tatów, Organizacja i prowadzenie kongresów, konferencji, 
seminariów, sympozjów oraz zjazdów.

(210) 530255 (220) 2021 06 15
(731) LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOEWEN LEGAL HUB
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Au-
dyt działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, Ekspertyzy w zakresie wy-
dolności przedsiębiorstw, 41 Szkolenia z zakresu świadczenia 
usług prawnych, 45 Usługi prawne, Usługi wsparcia prawne-
go, Mediacje, Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie 
pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej, Usługi prawne świadczone w związku z pro-
cesami sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem 
i rejestracją firm, Usługi związane z przeniesieniem tytułu 
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własności [usługi prawne], Usługi prawne związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, Usługi rejestracyjne 
(prawne), Usługi prawne pro bono, Monitorowanie znaków 
towarowych [usługi prawne], Usługi w zakresie alternatyw-
nego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Ba-
dania prawne, Usługi arbitrażowe, Sporządzanie ekspertyz 
prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja 
informacji prawnych, Organizowanie świadczenia usług 
prawnych.

(210) 530260 (220) 2021 06 15
(731) CYTRYŃSKI MARIUSZ ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE 

I PCV, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE I PCV

(531) 07.03.02, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 Drzwi i okna metalowe, profile metalowe 
okienne i drzwiowe, metalowe witryny sklepowe, szklane 
zabudowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w me-
talowych profilach, metalowe okna dachowe, metalowe 
okna świetlikowe, metalowe osłony okienne, urządzenia 
do otwierania i zamykania drzwi i okien, metalowe blokady 
do zamków na oknach, kratki wentylacyjne do montowania 
w oknach, metalowe kraty na okna, rolety metalowe, ognio-
odporne drzwi i okna metalowe, 19 Materiały budowlane 
niemetalowe, w tym niemetalowe okna i drzwi, profile nie-
metalowe dla budownictwa, profile niemetalowe okienne 
i drzwiowe, niemetalowe witryny sklepowe, szklane zabu-
dowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w niemetalo-
wych profilach, szkło budowlane, szklane drzwi i okna, okna 
żaluzjowe niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, kra-
ty na okna niemetalowe, niemetalowe osłony okienne, okła-
dziny niemetalowe na okna, niemetalowe okna świetlikowe, 
niemetalowe okna dachowe, rolety niemetalowe, ogniood-
porne drzwi i okna niemetalowe, oszklenie posiadające wła-
ściwości ognioodporne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
drzwi i okien metalowych, profili metalowych okiennych 
i drzwiowych, metalowych witryn sklepowych, szklanych 
zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków w meta-
lowych profilach, metalowych okien dachowych, metalo-
wych okien świetlikowych, metalowych osłon okiennych, 
urządzeń do otwierania i zamykania drzwi i okien, metalo-
wych blokad do zamków na oknach, kratek wentylacyjnych 
do montowania w oknach, metalowych krat na okna, rolet 
metalowych, ognioodpornych drzwi i okien metalowych, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych nie-
metalowych, w tym niemetalowych okien i drzwi, profili nie-
metalowych dla budownictwa, profili niemetalowych okien-
nych i drzwiowych, niemetalowych witryn sklepowych, 
szklanych zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków 
w niemetalowych profilach, szkła budowlanego, szklanych 
drzwi i okien, okien żaluzjowych niemetalowych, okien 
skrzynkowych niemetalowych, krat na okna niemetalowe, 
niemetalowych osłon okiennych, okładzin niemetalowych 
na okna, niemetalowych okien świetlikowych, niemetalo-
wych okien dachowych, rolet niemetalowych, ognioodpor-
nych drzwi i okien niemetalowych, przeszkleń posiadających 
właściwości ognioodporne, 37 Usługi naprawy drzwi, okien, 
witryn sklepowych, szklanych zabudów tarasów, balkonów, 
holi i przedsionków, Naprawa żaluzji, rolet, okuć do drzwi 

i okuć okiennych, Montaż drzwi, okien, witryn sklepowych, 
szklanych zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków, 
montaż folii okiennych, żaluzji okiennych, okuć do drzwi, 
okuć okiennych, żaluzji i rolet.

(210) 530278 (220) 2021 06 15
(731) ADAMIAK LUBOMIR MICHAŁ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT MANIACY

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież i obuwie reklamowe m.in. szaliki, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki do czapek, czepki ką-
pielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, 
koszulki, nauszniki. skarpety, odzież ze skóry i imitacji skóry, 
obuwie sportowe, 35 Usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw reklamo-
wych, wynajem miejsc na umieszczanie reklam, 36 Admi-
nistrowanie nieruchomościami, zwłaszcza obiektami spor-
towymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, sponsorowanie 
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i han-
dlowych, 41 Informacja o edukacji i rekreacji, kultura fizycz-
na, studia nagrań filmowych i radiowych, usługi w zakresie 
poprawiania kondycji, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, 
usługi opracowywania ekspertyz i opinii w zakresie sportu 
i rekreacji, prowadzenie serwisu informacyjnego w zakresie 
statystyki i logistyki oraz historii piłkarskich zawodów sporto-
wych, organizacji piłkarskich zawodów sportowych i ich wy-
ników, obsługa komputerowo-informacyjna i logistyczna 
technikami cyfrowymi masowych zawodów sportowo-re-
kreacyjnych a zwłaszcza piłkarskich na potrzeby telewizji, 
radia oraz portalu internetowego, 42 Usługi w zakresie pro-
jektowania grafiki reklamowej o tematyce sportowo-rekre-
acyjnej.

(210) 530285 (220) 2021 06 15
(731) DIATTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 dni CATERING DIETETYCZNY

(531) 27.07.21, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi cateringowe, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem .
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(210) 530287 (220) 2021 06 15
(731) GASPER LECH PIWOSZ, BOGUSŁAW RYPA SPÓŁKA 

JAWNA, Sierakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASPER PRODUCENT MIESZANEK CUKIERNICZYCH 

I PIEKARNICZYCH

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, Mieszanki do spo-
rządzania ciast, Gotowe mieszanki do pieczenia.

(210) 530305 (220) 2021 06 16
(731) ENJOY THE CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVA DYWANIKI

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 Dywaniki na podłogi, Dywaniki podłogowe 
do pojazdów, Dywaniki podłogowe do samochodów, Dywa-
niki i maty samochodowe, Dywany, chodniki i maty, Dywaniki 
łazienkowe, Maty łazienkowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dywanikami na podłogi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z dywanikami na podłogi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dywanikami podłogowymi do po-
jazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami 
podłogowymi do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dywanikami podłogowymi do samochodów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami podłogo-
wymi do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z dywanikami i matami samochodowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dywanikami i matami samochodowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanami, chodni-
kami i matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dy-
wanami, chodnikami i matami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dywanikami łazienkowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z dywanikami łazienkowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z matami łazienkowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z matami łazienkowymi.

(210) 530311 (220) 2021 06 16
(731) SZWARCZYŃSKI GERARD ARGES, Mieroszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaSpa Innovative Medical Products

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Kostium, strój, ubranie, kombinezon, do ma-
sażu próżniowego.

(210) 530343 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA MAKARONU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avellini

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Gotowe potrawy na bazie makaronu, Ma-
karon gotowy, Makaron nitki, Makaron muszelki, Makaron 
instant do gotowania, Makaron gryczany, Makaron chiński, 
Makaron błyskawiczny, Makaron azjatycki, Makaron noodle, 
Makaron nitki skrobiowy, Makaron pełnoziarnisty, Makaron 
rurki, Makaron ryżowy, Makaron spożywczy, Makaron z cie-
cierzycy, Makarony, Nitki [makaron], Makaron bezglutenowy, 
Makaron wysokobiałkowy, Makaron strączkowy, Mąka, Mąka 
do pieczenia, Mąka bezglutenowa, Mąka podgotowana, 
Mąka grochowa, Mąka ciecierzycowa, Mąka fasolowa.

(210) 530364 (220) 2021 06 17
(731) BANDURSKA DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZabawJAnki

(531) 02.05.08, 02.05.17, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie: książki, e-booki, zabawki sensorycz-
ne, zabawki stosowane przy metodzie Montessori, zabawki 
stosowane przy terapii zajęciowej, zabawki stosowane przy 
terapii pedagogicznej, zabawki stosowane przy terapii ręki, 
zabawki stosowane przy terapii integracji sensorycznej, dru-
kowane materiały edukacyjne, materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne do-
tyczące rozwoju dziecka, drukowane materiały edukacyjne 
dotyczące zabaw wspierających rozwój, drukowane materiały 
edukacyjne dotyczące pielęgnacji neurorozwojowej niemow-
ląt, drukowane materiały edukacyjne dotyczące terapii ręki, 
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, dotyczące zabaw wspiera-
jących rozwój, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
dotyczące rozwoju dziecka, edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, dotyczące pielęgnacji neurorozwojowej nie-
mowląt, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, do-
tyczące terapii ręki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zabawki, zabawki sensoryczne, 
zabawki stosowane przy metodzie Montessori, zabawki stoso-
wane przy terapii zajęciowej, zabawki stosowane przy terapii 
pedagogicznej, zabawki stosowane przy terapii ręki, zabawki 
stosowane przy terapii integracji sensorycznej, 41 Usługi edu-
kacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone 
dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci 
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grup zabaw, Nauka tańca dla dzieci, Świadczenie usług edu-
kacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyj-
nych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach 
kulturalnych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Usługi edukacyjne, Usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne związane z rozwojem 
sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Szkolenia rucho-
we dla dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi dziecięcych 
placów zabaw, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 
Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizo-
wane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, Usługi edukacyjne związane 
z zabiegami terapeutycznymi świadczonymi dla dzieci, Usłu-
gi edukacyjne świadczone dla rodziców, Usługi edukacyjne 
świadczone dla specjalistów i osób pracujących z dziećmi, 
Usługi edukacyjne i warsztatowe dla rodziców niemowląt, 
Usługi edukacyjne i warsztatowe dla specjalistów i osób pra-
cujących z niemowlętami, Usługi edukacyjne związane z roz-
wojem niemowląt, Usługi edukacyjne związane z zabawami 
dla niemowląt i dzieci do 6 roku życia, Usługi edukacyjne po-
legające na kształceniu muzycznym dla dzieci do 6 roku życia, 
Usługi edukacyjne polegające na kształceniu plastycznym dla 
dzieci do 6 roku życia, Kształcenie ruchowe dla dzieci do 6 
roku życia, Usługi edukacyjne związane z rozwojem psycho-
ruchowym niemowląt i dzieci, Usługi edukacyjne związane 
z zabawami i zajęciami sensorycznymi dla dzieci, Usługi edu-
kacyjne związane z zabawami z wykorzystaniem elementów 
integracji sensorycznej dla dzieci.

(210) 530377 (220) 2021 06 16
(731) R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES

(531) 26.02.01, 26.02.18, 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi 
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie prze-
mysłowego projektowania technicznego.

(210) 530430 (220) 2021 06 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) TIOTRODIL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 530459 (220) 2021 06 17
(731) VOTUM GREEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOTUM GREEN HOUSE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.20, 26.05.01, 
26.05.18

(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.

(210) 530461 (220) 2021 06 17
(731) ZADARNOWSKI WOJCIECH BEWO-TECH, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) BZ
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napę-
dzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne.

(210) 530466 (220) 2021 06 18
(731) UNIRUBBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unirubber

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 1 Granulat poliuretanowy, Tworzywa sztuczne 
w postaci granulek, Tworzywa sztuczne w postaci granu-
lek do użytku w przemyśle, Kleje poliuretanowe, 17 Guma 
w stanie surowym, Guma wtórna, Guma w postaci wy-
tłaczanej do użytku w produkcji, Guma pochodząca z re-
cyklingu, Guma, Guma półprzetworzona, Guma wtórna, 
Guma akrylowa, Guma w stanie surowym, Guma surowa 
lub półprzetworzona, Guma do użytku w produkcji, Pół-
wykończona guma w postaci pasków, Półwykończona 
guma w postaci ścinków, Półwykończona guma w postaci 
elementów wytłaczanych, Półwykończona guma w posta-
ci elementów obrobionych skrawaniem, Obrobiona guma 
w postaci proszku, będąca półproduktem, Obrobiona 
guma w postaci proszku, będąca surowcem, Guma w po-
staci wytłaczanej do użytku w produkcji, Guma w postaci 
arkuszy do użytku w produkcji, Granulat z kauczuku po re-
cyklingu, Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, 
bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyj-
nych, Żywice syntetyczne (półprzetworzone), Żywice syn-
tetyczne, półprzetworzone, Wióry lub granulki gumowe 
używane jako pokrycia placów zabaw, Kauczuk syntetycz-
ny w postaci granulek, Granulowane odpady gumowe, Gra-
nulki gumowe, Materiał z tworzywa sztucznego w postaci 
wytłaczanej do użytku w produkcji, Granulki gumy zmie-
szanej z lepiszczem poliuretanowym, Guma pochodząca 
z recyklingu, Materiały z tworzyw sztucznych pochodzą-
ce z recyklingu, do użytku w produkcji, 19 Nawierzchnie 
z granulatu gumowego stosowane na placach zabaw dla 
dzieci, Nawierzchnie z granulatu gumowego stosowane 
na bezpiecznych placach zabaw, Nawierzchnie z granula-
tu gumowego stosowane na placach zabaw, 27 Sztuczna 
trawa, Darń sztuczna, Maty, Maty antypoślizgowe, Materiały 
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania 
gruntu, Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do ce-
lów sportowych, Sztuczna darń do pokrywania nawierzch-
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ni do gier, Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni 
do celów rekreacyjnych, Sztuczna darń do pokrywania 
nawierzchni dla lekkiej atletyki, Sztuczna darń do wykłada-
nia nawierzchni terenów rekreacyjnych, Sztuczne trawniki, 
Warstwy podkładowe i izolacyjne pod sztuczną murawę, 
40 Przetwarzanie gumy.

(210) 530490 (220) 2021 06 18
(731) SIMPLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) simpliance

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Opro-
gramowanie szkoleniowe, Edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie do intranetu, Oprogra-
mowanie do zarządzania danymi, 35 Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Usługi 
konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu 
zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi dorad-
cze związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze 
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, Audyt 
przedsiębiorstw, Audyt działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, 41 Szkolenia w zakresie przetwarza-
nia danych, Usługi szkolenia dla personelu, Szkolenia eduka-
cyjne, Szkolenia związane z przetwarzaniem danych, Usługi 
szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, Usługi 
edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, Usługi 
edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Opracowywanie sys-
temów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwa-
rzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych 
baz danych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 530494 (220) 2021 06 18
(731) POPEK PRZEMYSŁAW INTEMERATA, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) denta live
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] 
do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: zgłębniki sto-
matologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: gazy 
do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: środki 
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i denty-
stycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomato-
logicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stomatologiczne 

środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: materiały na im-
planty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekon-
strukcji protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: wosk denty-
styczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: amalgamaty 
dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał do napra-
wiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: materiały do sztucznych zę-
bów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały cera-
miczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do plombowania zębów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały ceramicz-
ne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: materiały 
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [prote-
zy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierają-
ce alginat chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: porcelana na protezy 
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płuka-
nia ust, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
medycznymi, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów sto-
matologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali do ce-
lów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: płyny o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatolo-
gicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ust-
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nej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatolo-
gicznej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: materiały wy-
ściełające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały 
do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: żywica denty-
styczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lakier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: instru-
menty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: licówki 
dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lakier 
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, 
inne niż do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: cementy den-
tystyczne do wypełnień, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały na płytę protezy, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: den-
tystyczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: materiały na płytę 
protezy, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku den-
tystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowu-
jące, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
porcelana na protezy dentystyczne, Usługi wysyłkowej 

sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: podkłady z metali do celów stomato-
logicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystyczne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: materiały wyściełające do celów denty-
stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: materiały porcelanowe 
do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: materiał na most-
ki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchni-
cze płyny do ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dentystyczne mie-
szaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wy-
krywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: preparaty denty-
styczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: środki 
uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: ży-
wice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywice dentystyczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: środki żrące do le-
czenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali szla-
chetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: materiały 
dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatycz-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użyt-
ku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku 
stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgicz-
ne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: su-
rowce dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: instrumenty do użytku w pro-
tetyce stomatologicznej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy 
ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: środki uszczelniające do celów dentystycz-
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nych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów 
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania 
jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem 
proszku do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: preparaty den-
tystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: dentystycz-
ne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: stopy metali do ce-
lów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: kleje do celów den-
tystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiał na koronki dentystyczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: środki czysz-
czące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały denty-
styczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ceramika denty-
styczna, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych most-
ków, koron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały do plombowania zę-
bów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów 
stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów 
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały por-
celanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: sprzęt 
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne 
do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: alginaty ortodon-
tyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały denty-
styczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: środki żrą-
ce do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: zgłęb-

niki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: prepa-
raty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały do profilak-
tyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: płyny do płukania 
ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: płyny do płukania ust, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: alginat ortodon-
tyczny do wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: stopy cera-
miczne na korony zębowe, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: środki czyszczące 
[preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: alginat ortodontyczny do wycisków denty-
stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: preparaty do higieny jamy 
ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: żywice syntetyczne do stosowania 
w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: stomatologiczne kamery 
wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: wosk do modelowania do celów 
stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery we-
wnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: podkłady z metali do celów 
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy 
ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: materiał 
do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały den-
tystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: stopy 
metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
amalgamaty dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: licówki 
dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych 
i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: metale ukształtowa-
ne do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: dentystyczne mate-
riały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: stopy me-
tali do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: gips den-
tystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: żywice synte-
tyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: materiały 
dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatycz-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży deta-
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licznej online związane z następującymi produktami: ma-
styksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: spraye do jamy 
ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: materiały 
do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: metale ukształtowa-
ne do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: żywica dentystyczna 
do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatolo-
gicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: materiały utrwalające do celów denty-
stycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem medycznym, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: materiały utrwalające do celów 
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przeciwdrob-
noustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicz-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż do użyt-
ku osobistego, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: preparaty do higieny jamy ustnej 
[lecznicze], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku 
dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stopy metali do celów odbu-
dowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: materiały do osadzania 
do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: rękawice do użytku stoma-
tologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: amalgamaty dentystycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: materiały do osadzania do celów dentystycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: surowce dentystyczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: gazy 
do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: materiały na implanty 
do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ce-
menty do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego 

związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny 
do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy 
metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez 
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: lakiery 
dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: wosk 
dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania 
ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pa-
ski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy 
ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów 
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzu-
jące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: dentystyczne 
materiały do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały 
do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stomato-
logii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne 
do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: materiały do wypeł-
nień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: materiały ce-
ramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: gips dentystyczny, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały do plom-
bowania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
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związane z następującymi produktami: materiał na mostki 
dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dentystyczne ce-
menty żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały do sztucz-
nych zębów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chi-
rurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały ścierne, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiały do plombowania zębów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: dentystyczne ma-
teriały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: stopy denty-
styczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku 
w leczeniu zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do tworzenia modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cementy 
dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płuka-
nia ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowu-
jące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały wyściełające do celów 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy 
ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stopy metali do użytku stoma-
tologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykony-
wania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: podkłady z metali do celów 
stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kauczuk do celów 
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn 
do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: dentystyczne materiały por-
celanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: gazy do użytku dentystycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła 
stomatologiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: dentystyczne 
materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciw-
próchnicze płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: stomatologiczne 
środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: dentystyczne mate-
riały ceramiczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-

mi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatolo-
gicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn 
do płukania ust, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycz-
nych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: lak 
szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-denty-
stycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne 
ze złota, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery we-
wnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zę-
bów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: dentystyczne ce-
menty żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: gazy do użytku den-
tystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia 
powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: spraye do jamy ust-
nej do użytku medycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: specjalne 
fotele do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: stopy metali 
szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: kompo-
zyty dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: kompozyty dentystycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ma-
teriały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: stopy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumie-
niem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego 
do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały do wypeł-
nień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: środki uszczelniające do celów 
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi 
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sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: stopy 
metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: stomato-
logiczne środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystyczne-
go, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały dentystyczne do odci-
sków zawierające alginat chromatyczny, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: surowce 
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne 
do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały do uszczel-
niania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: spraye 
do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: dłuta sto-
matologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: denty-
styczne mieszaniny odbudowujące, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: lakier 
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych 
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: alginaty or-
todontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: gips denty-
styczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: stopy 
metali do celów odbudowy zębów, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pre-
paraty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali do użyt-
ku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: płyny o dzia-
łaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: dłuta stoma-
tologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
do osadzania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiał do naprawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dentystyczne mate-
riały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-

stępującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowa-
nia w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: materiały do protez 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane 
za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: materiały na implan-
ty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stoso-
wania w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: wosk do mo-
delowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: wosk do mo-
delowania do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
do wypełnień, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatolo-
gicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicz-
nych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, 
koron i licówek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał na koronki 
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące 
do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: rękawice 
do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kauczuk do celów 
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: stopy metali 
do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatolo-
gii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: materiały dentystyczne do plombowa-
nia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lak szczelinowy 
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, 



110 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2021

Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: materiały wiążące i podkłady do celów stomatolo-
gicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: stopy ceramiczne na korony zębo-
we, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku 
stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: stomatolo-
giczne kamery wewnątrzustne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: przeciwdrobno-
ustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: płyny do płukania jamy ustnej do celów me-
dycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: sprzęt i instru-
menty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystyczne-
go, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: stopy metali szlachetnych do im-
plantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: gips do celów dentystycz-
nych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji pro-
tez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały wyściełające do ce-
lów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: wosk dentystycz-
ny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do czysz-
czenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery 
przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: żywi-
ce dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wy-
pełniania do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: lakiery przewo-
dzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wosk denty-
styczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: środki znieczulające do celów stomatolo-
gicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego 

związane z następującymi produktami: materiały porcelano-
we do użytku w stomatologii, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego.

(210) 530495 (220) 2021 06 18
(731) FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UNIWERSYTECKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE 

„VESALIUS”
(510), (511) 16 Publikacje naukowo dydaktyczne: książki, 
skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czaso-
pisma naukowo techniczne, albumy, plakaty, afisze, blankie-
ty, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, 
notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, ołówki, pla-
katy, obwoluty, materiały do nauczania.

(210) 530496 (220) 2021 06 18
(731) BIEL SZYMON, Piekary
(540) (znak słowny)
(540) EVB
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Rozdzielające 
urządzenia elektryczne, Generatory elektryczności, Prądnice 
do pojazdów lądowych, Stacje generacji prądu, 9 Aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Stacje łado-
wania dla pojazdów elektrycznych, Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, Ładowarki, Ładowarki 
do samochodów elektrycznych, Ładowarki do rowerów 
elektrycznych, Ładowarki samochodowe, Elektryczne kable 
do ładowania, Elektryczne regulatory ładowania, Ładowalne 
baterie elektryczne, Wtyczki prądowe, Adaptery do wtyczek, 
Elektryczne gniazda wtyczkowe, Panele do rozdziału energii 
elektrycznej, Panele dotykowe, Elektroniczne wyświetlacze 
reklam, Panele wyświetlające elektroniczne, Elektroniczne 
urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, 
Kamery bezpieczeństwa, Czujniki, detektory i instrumenty 
monitorujące, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej .

(210) 530497 (220) 2021 06 18
(731) BIEL SZYMON, Piekary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER MOUNTAIN

(531) 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Rozdzielające 
urządzenia elektryczne, Generatory elektryczności, Prądnice 
do pojazdów lądowych, Stacje generacji prądu, 9 Aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Stacje łado-
wania dla pojazdów elektrycznych, Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, Ładowarki, Ładowarki 
do samochodów elektrycznych, Ładowarki do rowerów 
elektrycznych, Ładowarki samochodowe, Elektryczne kable 
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do ładowania, Elektryczne regulatory ładowania, Ładowalne 
baterie elektryczne, Wtyczki prądowe, Adaptery do wtyczek, 
Elektryczne gniazda wtyczkowe, Panele do rozdziału energii 
elektrycznej, Panele dotykowe, Elektroniczne wyświetlacze 
reklam, Panele wyświetlające elektroniczne, Elektroniczne 
urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, 
Kamery bezpieczeństwa, Czujniki, detektory i instrumenty 
monitorujące, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej .

(210) 530498 (220) 2021 06 18
(731) BIEL SZYMON, Piekary
(540) (znak słowny)
(540) SILVER MOUNTAIN
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Rozdzielające 
urządzenia elektryczne, Generatory elektryczności, Prądnice 
do pojazdów lądowych, Stacje generacji prądu, 9 Aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Stacje łado-
wania dla pojazdów elektrycznych, Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Elektrycz-
ne urządzenia kontrolno-sterujące, Ładowarki, Ładowarki 
do samochodów elektrycznych, Ładowarki do rowerów 
elektrycznych, Ładowarki samochodowe, Elektryczne kable 
do ładowania, Elektryczne regulatory ładowania, Ładowalne 
baterie elektryczne, Wtyczki prądowe, Adaptery do wtyczek, 
Elektryczne gniazda wtyczkowe, Panele do rozdziału energii 
elektrycznej, Panele dotykowe, Elektroniczne wyświetlacze 
reklam, Panele wyświetlające elektroniczne, Elektroniczne 
urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, 
Kamery bezpieczeństwa, Czujniki, detektory i instrumenty 
monitorujące, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej .

(210) 530500 (220) 2021 06 18
(731) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLIAREX FOROOF

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 Rury spustowe metalowe, Rynny metalowe, 
Złączki rur spustowych metalowe, Złączki rynien metalowe, 
Obróbki dachu metalowe, Kalenice metalowe, Wiatrownice 
metalowe, Pasy nadrynnowe metalowe, Pasy podrynnowe 
metalowe, Rynny koszowe metalowe, Metalowe systemy 
rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe metalowe, Wylo-
ty rynnowe metalowe, Zaślepki rynnowe metalowe, 19 Rury 
spustowe niemetalowe, Rynny niemetalowe, Obróbki dachu 
niemetalowe, Kalenice niemetalowe, Wiatrownice nieme-
talowe, Pasy nadrynnowe niemetalowe, Pasy podrynnowe 
niemetalowe, Rynny koszowe niemetalowe, Niemetalowe 
systemy rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe nieme-
talowe, Wyloty rynnowe niemetalowe, Zaślepki rynnowe 
niemetalowe, 37 Usługi dekarskie, budowa i konserwacja 
rynien i rur spustowych.

(210) 530538 (220) 2021 06 21
(731) SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 02.09.04, 
02.09.07, 02.09.08, 08.07.10

(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania 
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych, jako usługi prawne.

(210) 530540 (220) 2021 06 21
(731) SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Smasz burger
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, 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 przygo-
towywania 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 żywno-
ści i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 530541 (220) 2021 06 21
(731) SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smasz burger

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradz-
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two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania 
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych, jako usługi prawne.

(210) 530542 (220) 2021 06 21
(731) SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smasz burger

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08, 08.07.10, 
26.02.07, 26.02.14, 26.02.16

(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, 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 przygo-
towywania 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 żywno-
ści i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 530571 (220) 2021 06 21
(731) PROTALENT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAYERS MONITOR

(531) 26.13.25, 26.07.25, 24.01.03, 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie piłkarskie, Odzież, Odzież gimna-
styczna, 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, 41 Organizowanie zawodów spor-
towych, Doradztwo zawodowe.

(210) 530583 (220) 2021 06 22
(731) ADAMCZUK BARTŁOMIEJ CENTRUM ROWEROWE, 

Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalna sztanga

(531) 21.03.13, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 530633 (220) 2021 06 21
(731) OHAIR WARDĘGA DZIURŁAJ SPÓŁKA JAWNA, 

Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O!Hair

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 24.17.04
(510), (511) 3 Preparaty do włosów, Klej do peruk, Kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, Kosmetyki, La-
kier do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycz-
nych, Nie lecznicze kuracje do skóry głowy, Olej kokosowy 
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosme-
tycznych, Olejek z wyciągiem z owoców amla do celów 
kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Henna 
[barwnik kosmetyczny] henna w proszku, Kleje do celów 
kosmetycznych, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Szam-
pony, Szampony koloryzujące, Suche szampony, Szampony 
nielecznicze, Szampony do włosów, Szampony przeciwłu-
pieżowe, Szampony zmiękczające, Szampony w kostkach, 
Szampony do ciała, Szampony dla niemowląt, Szampony 
do użytku osobistego, Szampony z odżywką do włosów, 
Szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, 
Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Odżywki nawilżające 
do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki do wło-
sów dla niemowląt, Balsam do włosów, Brylantyna, Kosme-
tyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do włosów, Kremy 
do pielęgnacji włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy 
do włosów, Kremy ochronne do włosów, Lakier do włosów, 
Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Neutra-
lizatory do włosów, Odżywczy wosk do włosów, Odżywki 
do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Ole-
jek do układania włosów, Olejek ułatwiający czesanie, Olej-
ki do odżywiania włosów, Olejki kąpielowe do pielęgnacji 
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włosów, Pasta do stylizacji włosów, Pianka do stylizacji, Pianki 
[przybory toaletowe] do stylizacji włosów, Pianki ochronne 
do włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosmetyczne-
go], Pomady do celów kosmetycznych, Pomady do włosów, 
Preparaty do falowania i kręcenia włosów, Preparaty do ko-
loryzacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty 
do kuracji włosów, Preparaty do neutralizacji włosów, Prepa-
raty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty do ondu-
lacji na zimno, Preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów 
medycznych, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty 
do rozjaśniania włosów, Preparaty do układania włosów, Płu-
kanki do włosów [szampon z odżywką], Pudry do włosów, 
Proszek do mycia włosów, Produkty utrwalające do włosów, 
Serum do pielęgnacji włosów, Serum do układania włosów, 
Środki do nawilżania włosów, Środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, Woda utleniona do włosów, Tonik do włosów 
[nieleczniczy], Woski do układania włosów, Żele do stylizacji 
włosów, Żele do utrwalania fryzury, Żele ochronne do wło-
sów, Żele w sprayu do układania włosów, 10 Włosy (Sztucz-
ne), Protezy i sztuczne implanty, 26 Arkusze folii aluminiowej 
do robienia pasemek na włosach, Czepki do farbowania wło-
sów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Elastyczne wstążki 
do włosów, Elektryczne wałki do włosów, Folie do koloryzacji 
włosów, Frotki do włosów, Gumka do związywania włosów, 
Klamry do włosów, Kokardy do włosów, Kokardy papierowe 
[ozdoby do włosów], Koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, 
Kosmyki włosów, Ludzkie włosy, Ozdoby do włosów w for-
mie grzebieni, Ozdoby do włosów w postaci opasek do za-
wijania włosów, Paski z tworzyw sztucznych do użytku przy 
robieniu pasemek, Paski z tworzyw sztucznych do użytku 
w koloryzacji włosów, Peruki, Piankowe wałki do włosów, 
Przepaski do włosów, Siatki na włosy, Spinki [klamerki] 
do włosów, Spinki do kręcenia włosów, Spinki do włosów, 
Spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], Sploty włosów, 
Sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], Syntetyczne 
treski, Szpilki do włosów, Szpilki i wsuwki do włosów, Ta-
śma do mocowania peruk, Taśma do mocowania tupecika 
do głowy, Wałki do włosów, Wałki do włosów, elektryczne 
lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, Wstążeczki 
papierowe [ozdoby do włosów], Wstążki do włosów, Wsuw-
ki do kręcenia włosów, Wsuwki do układania włosów w fale, 
Włosy do przedłużania, Włosy syntetyczne, Włókna do użyt-
ku jako zamienniki włosów, 44 Dopinanie włosów [przedłu-
żanie, zagęszczanie], Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Fryzjerstwo, 
Kuracje do włosów, Mycie włosów szamponem, Odbudo-
wa włosów, Stylizacja, układanie włosów, Salony fryzjerskie, 
Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności, Udzielanie 
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie infor-
macji związanych z usługami salonów piękności, Ścinanie 
włosów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania włosów, 
Usługi farbowania rzęs, Usługi farbowania brwi, Usługi krę-
cenia włosów, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi prostowania włosów, Usługi przedłużania rzęs, Usługi 
rozjaśniania włosów, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielę-
gnacji włosów, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów.

(210) 530634 (220) 2021 06 23
(731) GO DENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) go!dently

(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie 
zaburzeń medycznych i ich leczenia, Szkolenia w zakresie 
reklamy, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami 
i pracownikami, Szkolenia związane z finansami, Udzielanie 
kursów szkolenia zawodowego.

(210) 530637 (220) 2021 06 23
(731) BRAND NEW HEAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bnh brand new heaven

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Bezpośrednia reklama pocztowa, Groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, 
Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron in-
ternetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboar-
dach elektronicznych, Reklama online poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesy-
łanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich po-
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyj-
na projektów badawczych, Reklama promocyjna w zakresie 
szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama rekrutacji 
personelu, Reklama towarów i usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 
Reklama w czasopismach, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodo-
wymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w windach, Re-
klama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą 



114 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2021

marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rekla-
ma za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklama 
związana z transportem i dostawą, Rozpowszechnianie da-
nych związanych z reklamą, Udzielanie informacji związa-
nych z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli związane 
z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Organizowanie dys-
trybucji próbek reklamowych, Organizowanie działań rekla-
mowych w kinach, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach han-
dlowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych im-
prez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowa-
nie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów 
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie tar-
gów związanych z działalnością wydawniczą, Organizowa-
nie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie i pro-
wadzenie targów handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie wy-
staw i pokazów handlowych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wystaw handlowych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie imprez 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie im-
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich 
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizo-
wanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizo-
wanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizo-
wanie pokazów handlowych, Organizowanie pokazów 
mody w celach handlowych, Organizowanie pokazów w ce-
lach handlowych, Organizowanie prenumeraty publikacji 
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biz-
nesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie 
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy 
na cele dobroczynne, Organizowanie, prowadzenie i nadzo-
rowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj-
nych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie, prze-
prowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
planów motywacyjnych, Organizowanie przestrzeni rekla-
mowej w gazetach, Organizowanie targów handlowych, 
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Or-
ganizowanie usług wynikających z umów z osobami trzeci-
mi [handel], Organizowanie wystaw i imprez do celów han-
dlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Or-
ganizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i pro-
mocyjnych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, 

Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, 40 Cyfrowe odnawianie fotografii, Cyfrowe 
polepszanie zdjęć, Druk sitowy, Druk typograficzny, Druk 
wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie 
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie 
dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie filmu ki-
nematograficznego, Drukowanie fotograficzne, Drukowa-
nie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotogra-
wiury, Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Dru-
kowanie na wełnie, Drukowanie obrazów na przedmiotach, 
Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezen-
tów, Drukowanie portretów, Drukowanie offsetowe, Druko-
wanie przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Dru-
kowanie szablonów, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie wzo-
rów, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie 
wzorów na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie 
znaczków, Fotograficzne filmy (Wywoływanie -), Fotogra-
ficzne wytrawianie artykułów gospodarstwa domowego, 
Fotograficzne wytrawianie tkanin, Fotograficzne wytrawia-
nie papieru, Fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżo-
wych, Introligatorstwo, Kolacjonowanie maszynopisów 
[oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów kopio-
wanych [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materia-
łów drukowanych [oprawy introligatorskie], Kopiowanie fil-
mów fotograficznych, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie 
slajdów fotograficznych, Kopiowanie zdjęć, Malowanie sito-
drukiem, Mocowanie dzieł sztuki jako część procesu opra-
wiania, Nadruk wzorów na płytki dywanowe, Nadruk wzo-
rów na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów na pokry-
ciach podłogowych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadru-
kowywanie koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie, 
na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Nanoszenie 
pasków magnetycznych na filmy kinowe, Obróbka filmów 
fotograficznych, Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, 
Obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna [wywoływa-
nie zdjęć], Obróbka obrazów stereoskopowych, Obróbka 
taśm filmów kinematograficznych, Obróbka taśm filmo-
wych, Obróbka taśmy filmowej, Obróbka zdjęć fotograficz-
nych, Obróbka zdjęć lotniczych lub satelitarnych, Oddziela-
nia kolorów [obróbka], Odnawianie fotografii, Oprawa doku-
mentów, Oprawa książek lub dokumentów, Oprawianie 
książek, Powiększanie odbitek fotograficznych, Powiększa-
nie prac graficznych, Powiększanie zdjęć, Powielanie slaj-
dów fotograficznych, Przenoszenie filmów fotograficznych 
na taśmę wideo, Przenoszenie filmów kinematograficznych 
na taśmę wideo, Przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej 
na taśmy wideo, Przenoszenie fotografii na płyty kompakto-
we, Przenoszenie klisz fotograficznych na taśmy wideo, 
Przenoszenie odbitek fotograficznych, Przenoszenie prze-
źroczy fotograficznych, Przetwarzanie filmów fotograficz-
nych i kinematograficznych, Przetwarzanie przeźroczy i dru-
ków, Reprodukcja fotografii, Reprodukcja odbitek fotogra-
ficznych, Reprodukcja przezroczy fotograficznych, Retusz 
fotograficzny, Rotograwiura, Składanie tekstu, Sitodruk, Se-
gregacja pod względem kolorów, Tłoczenie oryginałów 
[wzorców] płyt, Tłoczenie wzorców płyt kompaktowych, 
Typografia, Udzielanie informacji dotyczących usług drukar-
skich, Udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem 
filmów kinematograficznych, Udzielanie informacji związa-
nych z usługami introligatorskimi, Udzielanie informacji 
związanych z usługami fotograwiury, Udzielanie informacji 
związanych z usługami powiększania fotograficznego, 
Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania 
fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z wywo-
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ływaniem filmów fotograficznych, Usługi cyfrowego druko-
wania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi 
diazotypii do stosowania w kopiowaniu dokumentów, Usłu-
gi drukowania, Usługi druku na tkaninach, Usługi druku off-
setowego, Usługi informacyjne dotyczące wykonywania 
odbitek z filmów fotograficznych, Usługi informacyjne doty-
czące obróbki filmów fotograficznych, Usługi laboratorium 
fotograficznego, Usługi montażu suchego, Usługi odnawia-
nia fotografii, Usługi składania druku, Usługi w zakresie dru-
kowania materiałów papierniczych, Usługi w zakresie foto-
kompozycji, Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi 
wykańczania druków [cięcie], Usługi wykańczania druków 
[introligatorstwo], Usługi wykańczania druków, Usługi z za-
kresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wi-
deo, Utrwalanie fotografii, Utrwalanie i konserwacja fotogra-
fii, Uwydatnianie kolorów czarno-białych filmów wideo, 
Uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, Wykony-
wanie światłokopii [planów], Wytrawianie fotograficzne dru-
ków, Wytrawianie zdjęć, Wywoływanie filmów, Wywoływa-
nie filmów fotograficznych, Wywoływanie fotograficzne, 
Wywoływanie i obróbka filmów, Wywoływanie filmów i po-
wielanie fotografii, 41 Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie, Publikowanie arkuszy 
informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism inter-
netowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie elek-
tronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektro-
nicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gaze-
ty dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów doty-
czących podróży, Publikowanie katalogów dotyczących tu-
rystyki, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czaso-
pism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, Kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Orga-
nizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowa-
nie seminariów związanych z reklamą, 43 Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie do-
starczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości.

(210) 530639 (220) 2021 06 23
(731) PAPIEŻ IZABELLA, Chojnów
(540) (znak słowny)
(540) Mayoress
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Piżamy, Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 530666 (220) 2021 06 23
(731) MAZUREK WALDEMAR, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SOKUDO

(531) 21.03.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, 41 Usługi klubów sportowych, Zajęcia sportowe.

(210) 530678 (220) 2021 06 24
(731) BUSSAJ REMIGIUSZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C 2PACollection

(531) 27.05.05, 27.05.24, 27.07.24
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 530679 (220) 2021 06 24
(731) KUCHARCZYK RENATA, Rząśnik
(540) (znak słowny)
(540) Fenomen Renata Kucharczyk
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie sa-
lony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi męskich salonów 
fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonu fry-
zjerskiego dla mężczyzn.

(210) 530686 (220) 2021 06 24
(731) CZAJKOWSKA ANNA BRAND LIGHT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) systemica

(531) 05.05.16, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakre-
sie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo związane z za-
rządzaniem, 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szko-
leniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Kursy 
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samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe w zakresie 
rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów 
w zakresie samoświadomości, Prowadzenie kursów, semi-
nariów i warsztatów, 44 Hipnoterapia, Usługi terapeutyczne, 
Usługi w zakresie medytacji, Doradztwo dotyczące psycho-
logicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości me-
dycznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidu-
alnych i grup.

(210) 530687 (220) 2021 06 24
(731) WRZOSEK HENRYK, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) ORIONIS
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Wspar-
cie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działają-
cymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, 36 Agencje nieruchomości, Administrowanie nierucho-
mościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywa-
nia nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Za-
rządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi finansowe 
dotyczące nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nie-
ruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Dzierżawa nieru-
chomości posiadanych na własność, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości.

(210) 530692 (220) 2021 06 24
(731) POLSKA BD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LK Lamh Kebab

(531) 09.07.19, 11.01.04, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi barów, Usługi restauracji, Przygoto-
wywanie posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
Usługi cateringowe w zakresie żywności i napojów, Usługi 
kawiarni.

(210) 530697 (220) 2021 06 24
(731) STRUSS AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SOUNDASTIC
(510), (511) 9 Wzmacniacze, Urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Głośniki, Urządzenia do transmisji dźwięku, Prze-
wody akustyczne, Urządzenia do przetwarzania dźwięku.

(210) 530704 (220) 2021 06 24
(731) MIECZNIKOWSKA-AMIN NATALIA, Czarna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA GIMNASTYKI

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Lekcje gimnastyki, 
Nauka gimnastyki, Zajęcia gimnastyczne, Instruktaż w zakre-
sie gimnastyki, Usługi w zakresie nauczania gimnastyki, Or-
ganizowanie pokazów gimnastycznych, Rozrywka w postaci 
występów gimnastycznych, Pokazy gimnastyczne (Organi-
zowanie -), Usługi klubów sportowych, Organizowanie im-
prez gimnastycznych, Nauka tańca, Szkoły tańca, Udzielanie 
lekcji tańca, Nauka tańca dla dzieci, Usługi edukacyjne zwią-
zane z tańcem, Organizowanie pokazów tanecznych, Usługi 
w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Usłu-
gi klubów zdrowia [ćwiczenia], Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Tworzenie i pro-
wadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzy-
ki, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, 
Zajęcia sportowe, Szkolenia sportowe, Edukacja sportowa, 
Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Coaching 
w zakresie życia osobistego [life coaching], Edukacyjne kursy 
z zakwaterowaniem, Organizowanie i prowadzenie szkolnych 
zawodów sportowych, Organizowanie konkursów sporto-
wych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi 
rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sporto-
wych za miastem [country club], Usługi sportowe i kulturalne, 
Informacje dotyczące edukacji sportowej.

(210) 530711 (220) 2021 06 23
(731) RESCULINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RescuLine

(531) 26.04.04, 26.02.07, 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów 
jak: wysterylizowane opatrunki, opatrunki medyczne, mate-
riały opatrunkowe i aplikatory, bandaże elastyczne [opatrun-
ki], bandaże uciskowe [opatrunki], opatrunki do ran, gaza 
opatrunkowa, bandaże opatrunkowe, gazy do stosowania 
jako opatrunki, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, ma-
teriały opatrunkowe do ran, materiały do podtrzymywania 
opatrunków, antyseptyczne opatrunki w płynie, płynne opa-
trunki w sprayu, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki 
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na oparzenia, kompresy do stosowania jako opatrunki, płyn-
ne opatrunki do ran skóry, medyczne i chirurgiczne mate-
riały opatrunkowe, bandaże higieniczne, apteczki przenośne 
z wyposażeniem, bandaże do jamy ustnej, bandaże chirur-
giczne, środki oczyszczające, bandaże do ran skóry, kompre-
sy, gazy do celów medycznych, okłady, plastry, środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, środki do leczenia oparzeń, ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, środki do sterylizacji, 
środki bakteriobójcze, środki odkażające, przenośne apteczki 
pierwszej pomocy, symulatory medyczne [pomoce dydak-
tyczne], oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edu-
kacji medycznej, oprogramowanie komputerowe związane 
z dziedziną medyczną, stymulator serca, tomografy do ce-
lów medycznych, urządzenia do monitorowania tętna, urzą-
dzenia do sztucznego oddychania, urządzenia do reanimacji, 
urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia 
i instrumenty medyczne, urządzenia rentgenowskie do ce-
lów medycznych, urządzenia wentylacyjne do sztucznego 
oddychania, urządzenia do wentylacji pacjentów, inhalato-
ry tlenowe do celów terapeutycznych, inhalatory tlenowe 
do celów medycznych, aparatura medyczna wspomagająca 
szczepienia, aparatura do radioterapii, aparatura do lecze-
nia dolegliwości płucnych, maski krtaniowe, laryngoskopy, 
chirurgiczne maski oddechowe, urządzenia monitorujące 
oddech [medyczne], respiratory do sztucznego oddychania, 
nosze używane w karetkach pogotowia, maski do sztuczne-
go oddychania, futerały na instrumenty medyczne, defibry-
latory, elektrody do użytku medycznego, elektrokardiografy, 
przyrządy diagnostyczne krążeniowo-oddechowe, do tera-
pii oddechowej, urządzenia do monitorowania krwi [do ce-
lów medycznych], przyrządy do monitorowania pacjentów, 
resuscytatory, maski medyczne, maski do resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej, koncentratory tlenu do zastosowań 
medycznych, maski z tlenem do użytku medycznego, maski 
oddechowe do celów medycznych, urządzenia monitoru-
jące pracę serca, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, elektrody 
do zewnętrznych defibrylatorów, elektrody do defibrylacji 
(sercowej), urządzenia do defibrylacji serca, defibrylatory 
zewnętrzne, respiratory do celów medycznych, urządzenia 
do monitorowania znaków życia, ortopedyczne opatrunki 
uciskowe, szczypce do opatrunków [do użytku chirurgicz-
nego], bandaże elastyczne (opaski elastyczne), opaski pod-
trzymujące [bandaże], wkłucia centralne, pompy infuzyjne, 
urządzenia do infuzji do celów leczniczych, dożylne pompki 
infuzyjne do celów medycznych, urządzenia do płukania 
do celów leczniczych, koce do celów medycznych, bandaże 
stabilizujące do celów medycznych, kołnierze ortopedyczne, 
szyny ortopedyczne, szyny do celów medycznych, szyny 
unieruchamiające do celów medycznych, materace do ce-
lów medycznych, nosze medyczne, pasy do celów medycz-
nych, lampy UV do stosowania w medycynie, lampy na pod-
czerwień do celów medycznych, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, ultra-
dźwiękowa aparatura medyczna, ultradźwiękowe przyrządy 
do czyszczenia do użytku medycznego, ochronne maski 
do oddychania do użytku medycznego, urządzenia do stery-
lizacji, dezynfekcji i odkażania, stazy uciskowe, odzież, nakry-
cia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 
41 Medyczne usługi edukacyjne, Nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Zapewnia-
nie szkoleniowych kursów medycznych, Kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, Usługi edukacyjne z zakresu medycy-
ny, Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Usługi edu-
kacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi szkoleniowe 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

(210) 530714 (220) 2021 06 23
(731) NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bardzo Buona

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 29 Anchois, nieżywe, Bekon, Biały ser z chude-
go mleka [quark], Preparaty do produkcji bulionu, Cassoulet, 
Chipsy ziemniaczane, Confity z kaczki, Dżem imbirowy, Dże-
my, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Groszek kon-
serwowy, Grzyby konserwowane, Jadalne suszone kwiaty, 
Jogurty, Karczochy konserwowe, Kefir [napój mleczny], Kok-
tajle mleczne, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, 
Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Kotlety sojowe, 
Kotlety z tofu, Marmolada, Masło, Mleczne produkty, Napoje 
na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migda-
łowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje za-
wierające bakterie kwasu mlekowego, Olej z oliwek jadalny, 
Olej spożywczy, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliw-
ki konserwowane, Papryka konserwowa, Pasty do kromek za-
wierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pa-
sty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pierożki na bazie 
ziemniaków, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Prze-
kąski na bazie owoców, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, 
Sałatki warzywne, Ser twarogowy, Soczewica konserwowa-
na, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy 
do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Trufle konserwowane, Tuńczyk nieżywy, Warzywa 
gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, 
Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wieprzowina, Wy-
war, bulion, Zupy, 30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Chipsy [produk-
ty zbożowe], Chleb, Chrupiące ciasta z kremem (Profiterole), 
Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto w proszku, Crème brûlée 
[przypalony krem], Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], 
Cukier, Cynamon [przyprawa], Czekolada, Czekolad pitna, 
Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, Dodatki smakowe do napo-
jów, inne niż olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Goździki [przyprawa], Grzanki, 
Herbata, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir 
[przyprawa], Jogurt mrożony [lody spożywcze], Kapary, Kap-
sułki z kawą, Kasza kukurydziana, Kasze spożywcze, Kawa, 
Krakersy, Krakersy ryżowe, Kurkuma, Kuskus [kasza], Kwiaty 
i liście jako substytuty herbaty, Lody, Makaron nitki, Makaron 
rurki, Makarony, Marynaty, Mąka, Mąka pszenna, Mieszanki 
ciasta, Mięsne sosy, Miód, Napoje na bazie rumianku, Nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, Nugat, Ocet, Pesto[sos], 
Pieprz, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Pralinki, 
Przekąski na bazie zbóż, Przetworzone nasiona do użytku 
jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Puddingi, Ryż, Ryż błyskawicz-
ny, Sorbety [lody], Sosy [przyprawy], Sosy do makaronów, 
Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól ku-
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chenna, Spaghetti, Suchary, Syropy i melasa, Szafran [przy-
prawa], Tarty (z owocami), Tortille, Wanilia [aromat], Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Zboża, Ziele 
angielskie, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwo-
wane [przyprawy], 31 Kwiaty suszone do dekoracji, Wytłoki 
z owoców, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], 
Koktajle bezalkoholowe, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napój imbirowy, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Owocowe nek-
tary, bezalkoholowe, Piwo, Piwo słodowe, Sok pomidorowy 
[napój], Soki, Soki warzywne [napoje], Syrop do lemoniady, 
Syrop do napojów, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda 
mineralna [napoje], 33 Alkohole wysokoprocentowe [napo-
je], Anyżówka [likier], Aperitify, Cydr, Destylowane napoje, 
Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorz-
kie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], 
Napoje alkoholowe zawierające owoce, Wino.

(210) 530715 (220) 2021 06 23
(731) NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) BardzoBuona
(510), (511) 29 Anchois, nieżywe, Bekon, Biały ser z chudego 
mleka [quark], Bulion (Preparaty do produkcji -), Cassoulet, 
Chipsy ziemniaczane, Confity z kaczki, Dżem imbirowy, Dże-
my, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Groszek kon-
serwowy, Grzyby konserwowane, Jadalne suszone kwiaty, 
Jogurty, Karczochy konserwowe, Kefir [napój mleczny], Kok-
tajle mleczne, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, 
Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Kotlety sojowe, 
Kotlety z tofu, Marmolada, Masło, Mleczne produkty, Napoje 
na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migda-
łowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje za-
wierające bakterie kwasu mlekowego, Olej z oliwek jadalny, 
Olej spożywczy, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliw-
ki konserwowane, Papryka konserwowa, Pasty do kromek za-
wierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pa-
sty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pierożki na bazie 
ziemniaków, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Prze-
kąski na bazie owoców, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, 
Sałatki warzywne, Ser twarogowy, Soczewica konserwowa-
na, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy 
do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Trufle konserwowane, Tuńczyk nieżywy, Warzywa 
gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, 
Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wieprzowina, Wy-
war, bulion, Zupy, 30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Chipsy [produk-
ty zbożowe], Chleb, Chrupiące ciasta z kremem (Profiterole), 
Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto w proszku, Crème brûlée 
[przypalony krem], Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], 
Cukier, Cynamon [przyprawa], Czekolada, Czekolad pitna, 
Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, Dodatki smakowe do napo-
jów, inne niż olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Goździki [przyprawa], Grzanki, 
Herbata, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir 
[przyprawa], Jogurt mrożony [lody spożywcze], Kapary, Kap-
sułki z kawą, Kasza kukurydziana, Kasze spożywcze, Kawa, 
Krakersy, Krakersy ryżowe, Kurkuma, Kuskus [kasza], Kwiaty 
i liście jako substytuty herbaty, Lody, Makaron nitki, Makaron 

rurki, Makarony, Marynaty, Mąka, Mąka pszenna, Mieszanki 
ciasta, Mięsne sosy, Miód, Napoje na bazie rumianku, Nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, Nugat, Ocet, Pesto[sos], 
Pieprz, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Pralinki, 
Przekąski na bazie zbóż, Przetworzone nasiona do użytku 
jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Puddingi, Ryż, Ryż błyskawiczny, 
Sorbety [lody], Sosy [przyprawy], Sosy do makaronów, Sosy 
owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól kuchenna, 
Spaghetti, Suchary, Syropy i melasa, Szafran [przyprawa], Tar-
ty (z owocami), Tortille, Wanilia [aromat], Wyroby cukiernicze, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, Zboża, Ziele angielskie, 
Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane [przy-
prawy], 31 Kwiaty suszone do dekoracji, Wytłoki z owoców, 
32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Koktajle 
bezalkoholowe, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napój imbirowy, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bez-
alkoholowe, Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok -) [napój], 
Soki, Soki warzywne [napoje], Syrop do lemoniady, Syrop 
do napojów, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda mi-
neralna [napoje], 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
Anyżówka [likier], Aperitify, Cydr, Destylowane napoje, De-
stylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe wspomagające 
trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje al-
koholowe zawierające owoce, Wino.

(210) 530717 (220) 2021 06 24
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) SZNYT
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produk-
ty piwowarskie, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Wódka, Likiery, Whisky, Wino.

(210) 530721 (220) 2021 06 24
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUJAWSKI PIERWSZE ZBIORY‚ 2021 EDYCJA 

LIMITOWANA OLEJ RZEPAKOWY DO SMAŻENIA 
I SAŁATEK

(531) 05.05.23, 05.03.16, 09.01.10, 26.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne.
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(210) 530722 (220) 2021 06 24
(731) NITECKA MILENA LAS, Radomsko
(540) (znak słowny)
(540) LAS
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi restauracyjne, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacje hotelowe.

(210) 530723 (220) 2021 06 24
(731) NITECKA MILENA LAS, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) las

(531) 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi restauracyjne, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacje hotelowe.

(210) 530750 (220) 2021 06 23
(731) DUDZIŃSKI MAREK FORTIS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOTA

(531) 27.05.05, 27.05.17, 03.06.25, 24.09.02, 24.09.09, 29.01.12, 
09.01.05

(510), (511) 18 Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Aktówki 
na dokumenty, Aktówki, teczki, Aktówki wykonane z imitacji 
skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki [wyroby skórza-
ne], Aktówki [wyroby ze skóry], Artykuły podróżne [walizki, 
torby], Bagaż, Bagaż na kółkach, Bagaże podróżne, Duże tor-
by podróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Elastyczne torby 
na odzież, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na doku-
menty, Etui na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na kar-
ty kredytowe, Portfele na karty kredytowe, Etui na karty kre-
dytowe wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe z imitacji 
skóry, Etui na karty [portfele], Etui na karty [wyroby skórzane], 
Etui na klucze, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na klu-
cze z imitacji skóry, Etui na krawaty, Etui na pieluchy, Etui 

na prawo jazdy, Etui na wizytówki, Etui na wizytówki w po-
staci portfeli, Etui z imitacji skóry, Etykiety na bagaż z kauczu-
ku, Futerały przenośne na dokumenty, Futerały w postaci 
etui na klucze, Kopertówki, Kopertówki [małe torebki], Ko-
perty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez 
wyposażenia, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki 
niewyposażone, Kosmetyczki [saszetki na przybory toaleto-
we], Kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, Kuferki ko-
smetyczne, Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki na kosmety-
ki sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory 
do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na przy-
bory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Kufry baga-
żowe, Kufry i torby podróżne, Kufry i walizki, Kufry podróżne, 
Małe damskie torebki bez rączki, Małe plecaki, Małe portmo-
netki, Małe torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, 
Małe walizki, Metalowe etykiety na bagaż, Niewielkie torby 
podróżne, Paski do torebek na ramię, Paski do portmonetek, 
Pasy do bagażu, Plecaki, plecaki [małe], Plecaki na kółkach, 
Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Plecaki uczniowskie, 
Plecaki wycieczkowe, Płócienne torby na zakupy, Podróżne 
kufry, podróżne torby, Podróżne torby na garderobę wyko-
nane ze skóry, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na klu-
cze ze skóry i skóry wyprawionej, Pojemniki na monety, po-
jemniki na wizytówki, Pokrowce do garniturów, Pokrowce 
na bagaż, Pokrowce na klucze, Portfele, Portfele damskie 
nie z metali szlachetnych, Portfele do przypinania na pasku, 
Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, Portfele 
na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele na nadgar-
stek, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele skórzane, 
Portfele wraz z etui na karty, Portfele z przegródkami na kar-
ty, Portmonetki, Portmonetki niewykonane z metali szlachet-
nych, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, 
Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Składane teczki, Skórza-
ne pasy na ramię, Skórzane portfele na karty kredytowe, Skó-
rzane torby na zakupy, Skórzane torebki, Skórzane walizki 
podróżne, Specjalne futerały do noszenia składanych lasek, 
Teczki, Teczki i aktówki, Teczki konferencyjne, Teczki na do-
kumenty, Teczki ze skóry, Torby, Torby alpinistycznej, Torby 
biwakowe, Torby do pracy, Torby i portfele skórzane, Torby 
na buty, Torby na garnitur, Torby na garnitury, koszule i su-
kienki, Torby na książki, Torby na obuwie, Torby na ramię, Tor-
by na ubrania, Torby na zakupy, Torby pamiątkowe, Torby 
plażowe, Torby podróżne, Torby podróżne na buty, Torby 
podróżne na kółkach, Torby podróżne o małej objętości, Tor-
by podróżne [podręczne], Torby podróżne wykonane ze skó-
ry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby podróż-
ne [wyroby skórzane], Torby uniwersalne, Torebki, Torebki 
damskie, Torebki do ręki, Torebki do przewieszania przez ra-
mię, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki na biodra [ner-
ki], Torebki na ramię, Walizeczki, Walizki, Walizki biznesowe, 
Walizki na dokumenty, Walizki na kółkach, Walizki na pobyt 
jednodniowy, Walizki podróżne, Walizki skórzane, Walizki po-
dróżne [podręczne], Walizki z kółkami, Walizy, 25 Akcesoria 
na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia 
głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], 
Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki 
[odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], 
Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki 
[odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony 
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wie-
czorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, 
Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszo-
wa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, 
Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina 
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra 
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[odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla 
kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez ręka-
wów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież 
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce 
[odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, 
Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane 
sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams jako chińskie su-
kienki, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie 
sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Ko-
szule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapina-
ne, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Ko-
szule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Ko-
szule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z gol-
fem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-
-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztrukso-
we, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, 
Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baleto-
we, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie 
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury 
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, 
Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, 
Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płasz-
cze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płasz-
cze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze 
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, 
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału 
dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurt-
ki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, 
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, grube kurtki, 
Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki 
pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki ro-
bocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], 
Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki 
futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pom-
ponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki 
ze sztucznego futra, Kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, 
Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomko-
we, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelu-
sze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmi-
rowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale dam-
skie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki 
do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty 
dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce 
[odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, Skarpetki, Bielizna, Halki [bielizna], Bielizna 
termoaktywna, Bielizna damska, Damska bielizna, Gorsety 
[bielizna], Body [bielizna], Bielizna nocna, Bielizna osobista, 
Bielizna jednorazowa, Bielizna ciążowa, Długa bielizna, Bieli-
zna funkcjonalna, Gorsety [bielizna damska], Bielizna dla ko-
biet, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna [część garderoby], 
Bielizna dla niemowląt, Ciążowa bielizna nocna, Bokserki 

damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, Męska bielizna jed-
noczęściowa, Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Bie-
lizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bielizna damska 
typu body, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna oso-
bista z dzianiny, Bielizna osobista i nocna, Połączenie koszulki 
z majtkami [bielizna damska], Jednoczęściowa bielizna dam-
ska [body połączone z rajstopami], Bluzy z kapturem, Bluzy 
sportowe, Bluzy dresowe, Biustonosze, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów, 
Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórza-
ne nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsło-
neczne[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż 
kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki 
[odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], 
Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki 
[odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony 
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wie-
czorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, 
Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszo-
wa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, 
Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski[odzież], Dzianina 
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra 
[odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla 
kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez ręka-
wów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież 
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce 
[odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, 
Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane 
sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams jako chińskie su-
kienki, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie 
sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Ko-
szule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapina-
ne, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Ko-
szule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Ko-
szule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z gol-
fem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-
-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztrukso-
we, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, 
Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baleto-
we, taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie 
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury 
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, 
Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, 
Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płasz-
cze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płasz-
cze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze 
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, 
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału 
dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, kurtki budrysówki, Kurtki 
dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurt-
ki puchowe, kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, 
Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, kurtki 
pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki ro-
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bocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], 
chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki 
futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pom-
ponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki 
ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłonecz-
ne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słom-
kowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kape-
lusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kasz-
mirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale 
damskie, Szale[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki 
do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty 
dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce 
[odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Aktówki 
na dokumenty, Aktówki, teczki, Aktówki wykonane z imitacji 
skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki [wyroby skórza-
ne], Aktówki [wyroby ze skóry], Artykuły podróżne [walizki, 
torby], Bagaż, Bagaż na kółkach, Bagaże podróżne, Duże tor-
by podróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Elastyczne torby 
na odzież, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na doku-
menty, Etui na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na kar-
ty kredytowe, Portfele na karty kredytowe, Etui na karty kre-
dytowe wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe z imitacji 
skóry, Etui na karty [portfele], Etui na karty [wyroby skórzane], 
Etui na klucze, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na klu-
cze z imitacji skóry, Etui na krawaty, Etui na pieluchy, Etui 
na prawo jazdy, Etui na wizytówki, Etui na wizytówki w po-
staci portfeli, Etui z imitacji skóry, Etykiety na bagaż z kauczu-
ku, Futerały przenośne na dokumenty, Futerały w postaci 
etui na klucze, Kopertówki, Kopertówki [małe torebki], Ko-
perty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez 
wyposażenia, Kosmetyczki niewyposażone, Kosmetyczki [sa-
szetki na przybory toaletowe], Kosmetyczki sprzedawane 
bez zawartości, Kuferki kosmetyczne, Kuferki na kosmetyki 
[puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, 
Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposa-
żenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wy-
posażenia, Kufry bagażowe, Kufry i torby podróżne, Kufry 
i walizki, Kufry podróżne, Małe damskie torebki bez rączki, 
Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, 
Małe torebki kopertówki, Małe walizki, Metalowe etykiety 
na bagaż, Niewielkie torby podróżne, Paski do torebek na ra-
mię, Paski do portmonetek, Pasy do bagażu, Plecaki, Plecaki 
[małe], Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki tury-
styczne, Plecaki uczniowskie, Plecaki wycieczkowe, Płócien-
ne torby na zakupy, Podróżne kufry, Podróżne torby, Podróż-
ne torby na garderobę wykonane ze skóry, Podróżne torby 
na ubranie, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, 
Pojemniki na monety, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce 
do garniturów, Pokrowce na bagaż, Pokrowce na klucze, 
Portfele, Portfele damskie nie z metali szlachetnych, Portfele 
do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty 
kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, 
Portfele na nadgarstek, Portfele nie z metali szlachetnych, 
Portfele skórzane, Portfele wraz z etui na karty, Portfele 
z przegródkami na karty, Portmonetki, Portmonetki nie wy-
konane z metali szlachetnych, Portmonetki skórzane, Port-
monetki wielofunkcyjne, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, 
Składane teczki, Skórzane pasy na ramię, Skórzane portfele 
na karty kredytowe, Skórzane torby na zakupy, Skórzane to-
rebki, Skórzane walizki podróżne, Specjalne futerały do no-
szenia składanych lasek, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki konfe-
rencyjne, Teczki na dokumenty, Teczki ze skóry, Torby, Torby 
alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do pracy, Torby i port-

fele skórzane, Torby na buty, Torby na garnitur, Torby na gar-
nitury, Koszule i sukienki, Torby na książki, Torby na obuwie, 
Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na zakupy, Torby pa-
miątkowe, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby podróżne 
na buty, Torby podróżne na kółkach, Torby podróżne o małej 
objętości, Torby podróżne [podręczne], Torby podróżne wy-
konane ze skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, 
Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby uniwersalne, To-
rebki, Torebki damskie, Torebki do ręki, Torebki do przewie-
szania przez ramię, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki 
na biodra [nerki], Torebki na ramię, Walizeczki, Walizki, Walizki 
biznesowe, Walizki na dokumenty, Walizki na kółkach, Walizki 
na pobyt jednodniowy, Walizki podróżne, Walizki skórzane, 
Walizki podróżne [podręcznej] Walizki z kółkami, Walizy, Skar-
petki, Bielizna, Halki [bielizna], Bielizna termoaktywna, Bieli-
zna damska, Damska bielizna, Gorsety [bielizna], Body [bieli-
zna], Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna jednorazowa, 
Bielizna ciążowa, Długa bielizna, Bielizna funkcjonalna, Gor-
sety [bielizna damska], Bielizna dla kobiet, Bielizna wchłania-
jąca pot, Bielizna [część garderoby], Bielizna dla niemowląt, 
Ciążowa bielizna nocna, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna 
dla mężczyzn, Męska bielizna jednoczęściowa, Pasy elastycz-
ne wyszczuplające [bielizna], Bielizna wyszczuplająca[wyro-
by gorseciarskie], Bielizna damska typu body, Bielizna osobi-
sta [część garderoby], Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna 
osobista i nocna, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna 
damska], Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone 
z rajstopami], Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dreso-
we, Biustonosze.

(210) 530760 (220) 2021 06 25
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD PROFIL

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, 
nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pesty-
cydy rolnicze.

(210) 530762 (220) 2021 06 25
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Western

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, 
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nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, 5 Pestycydy rolnicze, Pestycydy, Pestycydy do celów 
ogrodniczych.

(210) 530763 (220) 2021 06 25
(731) PRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.15, 26.03.23
(510), (511) 21 Wyroby szklane, Pojemniki ze szkła, Butelki 
ze szkła, Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Na-
czynia ze szkła, Miski ze szkła, Karafki ze szkła, Flakony ze szkła, 
Flaszki ze szkła, Słoje do przechowywania ze szkła, Lampiony 
ze szkła, Wyroby artystyczne ze szkła, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci In-
ternet, następujących towarów: wyroby szklane, pojemniki 
ze szkła, butelki ze szkła, wyroby szklane do gospodarstwa 
domowego, naczynia ze szkła, miski ze szkła, karafki ze szkła, 
flakony ze szkła, flaszki ze szkła, słoje do przechowywania 
ze szkła, lampiony ze szkła, wyroby artystyczne ze szkła, 
42 Projektowanie szkła i produktów szklanych, Wzornictwo 
przemysłowe, Wzornictwo i opracowywanie produktów, 
Wzornictwo i opracowywanie produktów ze szkła.

(210) 530764 (220) 2021 06 25
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonanza

(531) 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Adjuwanty, 
nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrod-
nictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów 
ogrodniczych.

(210) 530780 (220) 2021 06 26
(731) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Postępy nauk medycznych Progress in Medicine

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 16 Czasopisma branżowe.

(210) 530789 (220) 2021 06 27
(731) AURUMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18, 01.15.24
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy 
samoopalające [kosmetyki], Chusteczki do twarzy nasą-
czane kosmetykami, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosme-
tyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nie-
lecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Ko-
smetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skó-
ry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Ko-
smetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowa-
nej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w po-
staci płynów, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
na noc [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane 
jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], 
Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Zestawy kosmety-
ków, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosme-
tyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Preparaty do wybie-
lania skóry [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmety-
ki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powleka-
jące usta [kosmetyki], Serum łagodzące dla skóry [kosme-
tyk], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środ-
ki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosme-
tyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów 
medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], 
Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosme-
tyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Peelingi do twarzy [ko-
smetyki], Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płat-
ki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płyny do mycia 
twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Płyny do twarzy [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosme-
tyki], Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawiera-
jące kwas hialuronowy, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], 
Kremy samoopalające [kosmetyki], Mleczka do opalania [ko-
smetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilża-
jące balsamy do skóry [kosmetyki].
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(210) 530806 (220) 2021 06 24
(731) NTGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBDexe

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze, olejki eteryczne, 5 Pro-
dukty farmaceutyczne, substancje dostosowane do użyt-
ku leczniczego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
31 Naturalne rośliny i kwiaty, surowe i nieprzetworzone ziar-
na i nasiona, nasiona do sadzenia, 34 Tytoń i substytuty tyto-
niu, przybory dla palaczy.

(210) 530808 (220) 2021 06 24
(731) NTGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CBDexe
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze, olejki eteryczne, 5 Pro-
dukty farmaceutyczne, substancje dostosowane do użyt-
ku leczniczego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
31 Naturalne rośliny i kwiaty, surowe i nieprzetworzone ziar-
na i nasiona, nasiona do sadzenia, 34 Tytoń i substytuty tyto-
niu, przybory dla palaczy.

(210) 530813 (220) 2021 06 28
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VISACERA
(510), (511) 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutycz-
ne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodat-
ki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów lecz-
niczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produk-
ty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Ma-
teriały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne.

(210) 530818 (220) 2021 06 28
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) BUTIRMON
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 530825 (220) 2021 06 28
(731) WIERCIŃSKA AGATA MERABO, Rajsko
(540) (znak słowny)
(540) MERABO
(510), (511) 37 Montaż bram, Montaż drzwi i okien.

(210) 530832 (220) 2021 06 28
(731) GERASIK TOMASZ WOOD STORIES, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOD Stories

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.05
(510), (511) 9 Etui na telefony komórkowe, Futerały na te-
lefony komórkowe, Futerały dopasowane do telefonów 
komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ła-
dowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki do telefo-
nów komórkowych, do użytku w pojazdach, Przewody USB 
do telefonów komórkowych, Stacje dokujące do telefonów 
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komórkowych, Stojaki dostosowane do telefonów komórko-
wych, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki bezprzewodo-
we, Ładowarki sieciowe, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki 
do urządzeń mobilnych, 20 Obudowy drewniane [meble] 
do urządzeń i aparatury elektronicznej, Meble drewniane, 
Meble domowe wykonane z drewna, Meble domowe, biu-
rowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Meble ogro-
dowe drewniane, Stojaki na telefony [meble], Zewnętrzne 
meble, 37 Ładowanie baterii telefonów komórkowych.

(210) 530833 (220) 2021 06 28
(731) SCHILD PIOTR SCHILD - PIOTR SCHILD, Janczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHILD

(531) 26.01.05, 26.01.19, 27.05.01
(510), (511) 11 Kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi ku-
chenne, do użytku domowego], Płyty indukcyjne, Klimaty-
zatory, Bezdotykowe suszarki do rąk, Reagujące na zmiany 
temperatury sterowniki do automatycznych zaworów [czę-
ści instalacji grzewczych], Frytkownice, Pompy ciepła.

(210) 531106 (220) 2021 07 05
(731) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMACZNIE i SZYBKO

(531) 03.05.01, 03.05.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.11.01, 
26.11.12, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, 
Burgery warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Bulio-
ny, Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owoco-
we, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Desery jogurtowe, 
Desery mleczne, Desery owocowe, Dipy, Dżemy, Drób, Dzi-
czyzna, Falafel, Filety rybne, Filety z piersi kurczaka, Frytki, 
Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe da-
nia warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składa-
jące się głównie z kebaba, Gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, Gotowe produkty z warzyw, Guacamole [pa-
sta z awokado], Gulasze, Hamburgery, Hummus [pasta 
z ciecierzycy], Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jaja 
ptasie i produkty z jaj, Jogurty, Jogurty o niskiej zawartości 
tłuszczu, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, Kiełbaski w cie-
ście, Kiełbasy, Klopsiki drobiowe, Knedle ziemniaczane, Ko-
tlety rybne, Kotlety sojowe, Kotlety wieprzowe, Kotlety 
z tofu, Krokiety, Krokiety rybne, Krokiety z kurczaka, Krokiety 
z łososia, Marmolady owocowe, Maślanka, Masło, Mięsa wę-
dzone, Mięso gotowane, Mięso i wyroby mięsne, Mięso 
i wędliny, Mleczne produkty, Mleko, Mleko zsiadłe, Nabiał 
i substytuty nabiału, Napoje mleczne, Napoje z jogurtu, Na-
poje na bazie owsa [substytuty mleka], Napoje na bazie soi 
stosowane jako substytuty mleka, Napoje sporządzone 
z mleka, Napoje z produktów mlecznych, Oleje i tłuszcze 

jadalne, Oliwa z oliwek, Omlety, Paluszki rybne, Paluszki se-
rowe, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasty rybne, 
Pasty warzywne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb, owo-
ców morza i mięczaków, Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, 
Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pieczone kasztany, Pie-
czony drób, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki sma-
żone, Placki ziemniaczane, Podroby, Pokrojone sałatki wa-
rzywne, Pokrojone owoce, Posiłki chłodzone przygotowa-
ne z ryb, Posiłki gotowane składające się głównie z ryb, Po-
trawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, Potrawy rybne, Produkty mięsne w for-
mie burgerów, Produkty serowarskie, Produkty z indyka, 
Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Przekąski 
na bazie mięsa, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
sera, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, 
Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie warzyw strączko-
wych, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, 
Przetwory owocowe [dżemy], Przetwory twarożkowe, Prze-
tworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone 
owoce morza, Przetworzone produkty mięsne, Przystawki 
gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim 
z owoców morza, Przystawki na bazie warzyw, Puddingi 
na bazie mleka, Pulpety [żywność], Pulpety drobiowe, Pul-
pety rybne, Pulpety wołowe, Pulpety z kurczaka, Purée 
ziemniaczane, Ragout, Ratatouille, Roślinne substytuty mle-
ka, Rośliny strączkowe przetworzone, Rosół [zupa], Ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Salami, Sałatki gotowe, 
Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki owocowe, Sałatki 
drobiowe, Sałatka ziemniaczana, Sałatki warzywne, Sałatki 
z roślin strączkowych, Schłodzone desery mleczne, Smażo-
ne mięso, Steki wieprzowe, Steki wołowe, Steki z mięsa, Ste-
ki z ryb, Ugotowane posiłki składające się głównie z kurcza-
ka, Wędliny, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z dziczyzny, Zapiekanki [żywność], 
Zupy, Miękkie dojrzałe sery, Sery dojrzewające, Sery świeże 
niedojrzewające, Sery topione, Sery z truflami, 30 Artykuły 
spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające 
czekoladę [jako podstawowy składnik], Babeczki, Bagietki, 
Bajgle, Baklava, Batoniki, Batoniki energetyczne na bazie 
zbóż, Batoniki muesli, Batoniki owsiane, Batony czekolado-
we, Batony lodowe, Batony sezamowe, Batony zbożowe 
i energetyczne, Bezy, Biała herbata, Biszkopty, Brownie 
[ciastka czekoladowe], Budynie deserowe, Bułeczki, Bułecz-
ki słodkie, Bułki, Burrito, Cannelloni, Cappuccino, Chałwa, 
Cheeseburgery, Chipsy kukurydziane, Chipsy [produkty 
zbożowe], Chipsy ryżowe, Chleb, Chleb pita, Chleb pitta, 
Chleb w kształcie placków, Chrupki kukurydziane, Chrupki 
ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Ciasta, Ciasta 
czekoladowe, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, Cia-
sta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, Ciasta drożdżowe 
z nadzieniem z owoców, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta 
mrożone, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta wegańskie, Ciasta 
z bakaliami, Ciasta z kremem, Ciasteczka, Ciasteczka z wróż-
bą, Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto do pieczenia ciastek, 
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czeko-
ladowe, Cukierki do żucia, Cukierki miętowe, Czekolada, 
Czekolada pitna, Czekoladki, Czipsy z pity, Dania gotowe 
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dania 
na bazie ryżu, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery 
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z muesli, Drób w cieście, Dropsy owocowe [słodycze], Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Drożdżowe bu-
łeczki, Dziczyzna w cieście, Eklerki, Espresso, Gofry, Gorąca 
czekolada, Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, 
Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowane wyroby 
cukiernicze, Gotowe ciasto na placki, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wy-
roby piekarnicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe 
kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe mieszanki do pie-
czenia, Gotowe napoje kawowe, Gotowe pizze, Gotowe 
posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożyw-
cze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Go-
towe sosy, Gotowe spody do ciast, Gotowy lunch w pudeł-
ku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub wa-
rzyw, Grzanki, Grzanki [sucharki], Guma do żucia, Guma 
do żucia bez cukru, Hamburgery gotowane i w bułkach, 
Hamburgery w bułkach, Herbata, Herbata miętowa, Herba-
ta imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata mrożona, Herba-
ta owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata zie-
lona, Herbatniki, Herbaty, Herbaty ziołowe [napary], Jabłka 
w cieście, Jadalne wafle, Kakao, Jogurt mrożony [lody spo-
żywcze], Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Karmelki [cu-
kierki], Kasze, Kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawałki ciast, Kle-
iste kuleczki ryżowe, Knedle, Koreczki, kanapeczki, Krakersy, 
Krówka (cukierek), Kruche ciastka (herbatniki), Kruche cia-
sto, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Landrynki, Lasa-
gne, Lizaki, Lód, Lody spożywcze, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wy-
roby cukiernicze, Lody na patyku, Lody włoskie, Lody wod-
ne [sorbety], Maca, Magdalenki, Lukrowane ciasto, Makaron 
[ciasto], Makaron gotowy, Makaroniki (ciastka), Makarony, 
Marcepan, Marynaty, Mięsne sosy, Mięso w cieście [goto-
we], Mięso zapiekane w cieście, Mrożona kawa, Mleczne 
wyroby cukiernicze, Muesli, Musy (słodycze), Nachos, Nale-
śniki, Nadziewane kanapki, Napary ziołowe, Napoje czeko-
ladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czeko-
lady], Napoje kawowe, Napoleonki, Opiekane kanapki z se-
rem i z szynką, Opłatki, Orzechowe wyroby cukiernicze, 
Orzechy w czekoladzie, Płatki owsiane, Owsianka, Ozdoby 
choinkowe [jadalne], Pączki, Paella, Paluszki chlebowe, 
Paszteciki, Pieczywa chrupkie, Pierniczki, Piernik, Pierożki 
ravioli, Pizza, Placki, Płatki śniadaniowe, Potrawy na bazie 
mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z ma-
karonu, Pralinki, Precelki, Przeciery warzywne [sosy], Przeką-
ski słone na bazie mąki, Przekąski wieloziarniste, Przyprawy, 
Ptysie, Puddingi, Quiche [tarty], Quesadilla [tortilla z masy 
kukurydzianej z serem], Ravioli [gotowe], Risotto, Rogaliki, 
Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż, Sałatka z makaronem, 
Sajgonki, Serniki, Słodkie bułki, Słodkie bułeczki typu muf-
fin, Słodycze [cukierki], Solone wyroby piekarnicze, Sorbety 
[lody], Sosy, Spaghetti i klopsy, Sucharki, Suche i płynne po-
trawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suflety 
deserowe, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, 
Świeże pierożki, Syropy i melasa, Szarlotka, Tapioka, Tarty 
(słodkie lub słone), Tiramisu, Tortellini, Tortille, Tosty, Trufle 
[wyroby cukiernicze], Wafelki, Warzywa w cieście, Wrapy 
z kurczakiem, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Yer-
ba mate, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub wa-
rzywa, Zawijana kanapka typu wrap, Żelki, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napoja-
mi bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 

Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie słodyczy, 39 Dostarczanie koszy upo-
minkowych z wybranymi towarami w związku ze szczegól-
ną okazją lub tematem, Dostarczanie koszy zawierających 
żywność i napoje, Dostarczanie towarów, Dostarczanie 
wina, Dostarczanie wody, Dostarczanie żywności przez re-
stauracje, Dostawa alkoholi wysokoprocentowych, Dosta-
wa butelkowanej wody do domów i biur, Dostawa produk-
tów spożywczych, Dostawa wina, Dostawa żywności, Do-
stawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie towarów 
na upominki, Pakowanie żywności, Transport żywności, 
Transport żywności w warunkach chłodniczych, Usługi do-
stawcze, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi prze-
chowywania żywności, Usługi przechowywania w chłod-
niach, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostar-
czania żywności, 41 Centra rozrywki, Degustacje win [usłu-
gi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Edu-
kacja [nauczanie], Edukacja, rozrywka i sport, Imprezy kultu-
ralne, Imprezy taneczne, Koncerty muzyczne na żywo, Or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Nauczanie, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na żywo, Organizacja przyjęć, Organizowanie koncertów 
muzycznych, Prowadzenie loterii, Rozrywka, Rozrywka inte-
raktywna, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna onli-
ne, Usługi loterii, 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie infor-
macji o usługach barów, Dostarczanie posiłków do bezpo-
średniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Kafeterie [bu-
fety], Hotelowe usługi kateringowe, Katering obejmujący 
żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żyw-
ność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, 
Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Informacja o usługach 
restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygo-
towywania posiłków, Oferowanie żywności i napojów w bi-
strach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie po-
siłków w hotelach, Pizzerie, Porady dotyczące przepisów 
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kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla tu-
rystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artyku-
ły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Stołówki, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
tach na targi i wystawy, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, 
Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udziela-
nie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi 
barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi ba-
rowe, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym 
krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez pu-
blicznych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcz-
nym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczą-
ce żywności, Usługi doradców w zakresie win, Usługi do-
radcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żyw-
ności, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi 
dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi herba-
ciarni, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi kateringowe, 
Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, Usługi kawiarni, Usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usłu-
gi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających po-
siłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi 
restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakre-
sie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakre-
sie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Winiarnie, Zajazdy dla turystów, Za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 531268 (220) 2021 07 07
(731) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW DORADCÓW 

I RZECZOZNAWCÓW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SIDiR 1914

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 
24.01.03, 24.01.15, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.11, 
26.11.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.09, 26.03.04, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.07

(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, 42 Usługi inżynieryjne, Usługi naukowe 
i technologiczne, 45 Usługi prawne.

(210) 531359 (220) 2021 07 09
(731) WALO PAULINA PALULA, Łuków
(540) (znak słowny)
(540) REKUOPERACJA
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń miesz-
kalnych, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Usługi bu-
dowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie 
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych.

(210) 531361 (220) 2021 07 09
(731) PAJA MIKOŁAJ ERANIT, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERANIT

(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.02, 
29.01.13

(510), (511) 4 Energia elektryczna, Gaz ziemny.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 523553, 527187, 530139, 530180, 530466, 530760, 530762, 530764

2 523553, 527187

3 523553, 526751, 527523, 528418, 528419, 528420, 528461, 528607, 528686, 528687, 529425, 529487, 529522, 
529697, 529707, 529970, 530049, 530174, 530197, 530633, 530789, 530806, 530808, 530818

4 523553, 529264, 530377, 531361

5 520495, 520496, 523553, 526085, 526086, 528418, 528607, 528686, 528687, 528801, 528971, 528972, 528973, 
528974, 529425, 529485, 529520, 529552, 529951, 530020, 530043, 530044, 530049, 530097, 530139, 530180, 
530197, 530199, 530201, 530430, 530760, 530762, 530764, 530806, 530808, 530813, 530818

6 526555, 526627, 527708, 529264, 529973, 529975, 529976, 530260, 530500

7 530034, 530461, 530496, 530497, 530498

9 513270, 516589, 520495, 520496, 524396, 524773, 524805, 526627, 527708, 528034, 528472, 528473, 528582, 
528714, 528971, 528972, 528973, 528974, 529047, 529049, 529476, 529477, 529525, 529526, 529534, 529621, 
529698, 529963, 530039, 530156, 530173, 530377, 530490, 530496, 530497, 530498, 530697, 530832

10 509775, 526555, 528686, 528687, 530233, 530633, 530818

11 520226, 526294, 528471, 528582, 529079, 529080, 529264, 529537, 529928, 530167, 530459, 530833, 531359

12 528393, 528582

14 515554, 526751, 530174

16 513270, 520495, 520496, 520497, 523974, 526555, 526627, 528961, 528962, 529525, 529526, 529673, 529698, 
529983, 530495, 530780, 531268

17 523553, 527187, 527470, 530466

18 516589, 520497, 526555, 528461, 528961, 528962, 530049, 530197, 530750

19 523553, 527187, 527708, 528136, 529497, 529973, 529975, 529976, 530260, 530466, 530500

20 518929, 518930, 519505, 523974, 525752, 529027, 529973, 529975, 529976, 530174, 530832

21 523250, 523251, 526555, 526751, 527523, 528461, 528961, 528962, 530049, 530174, 530197, 530763

24 518929, 518930, 519505, 520495, 520496, 529027

25 515554, 519505, 520495, 520496, 520497, 525879, 526555, 526751, 528300, 528302, 528714, 528916, 528961, 
528962, 530278, 530311, 530571, 530583, 530639, 530678, 530750

26 523974, 526751, 530174, 530633

27 530305, 530466

28 519505, 520497, 528607, 528961, 528962, 529147, 530049, 530174, 530197

29 482800, 522547, 525483, 528970, 529073, 529084, 529085, 529087, 529088, 529445, 529476, 529477, 529951, 
529981, 530174, 530714, 530715, 530721, 531106

30 482800, 523250, 523251, 524279, 525483, 527265, 527267, 527268, 527269, 527270, 527271, 528402, 528403, 
528404, 528405, 528406, 528407, 528408, 528409, 528415, 528416, 528417, 528964, 528970, 529072, 529445, 
529476, 529477, 529951, 529994, 530099, 530287, 530343, 530714, 530715, 531106

31 528461, 529476, 529477, 529697, 530049, 530139, 530197, 530714, 530715, 530806, 530808

32 482800, 528607, 528694, 529476, 529477, 529649, 529951, 530714, 530715, 530717

33 519961, 528964, 529476, 529477, 529649, 529898, 530714, 530715, 530717

34 530806, 530808
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35 471443, 482800, 509775, 510375, 511704, 515554, 516589, 518929, 518930, 519841, 519961, 520495, 520496, 
521165, 523974, 524106, 524773, 524805, 525879, 527470, 527523, 528034, 528112, 528247, 528255, 528300, 
528302, 528339, 528472, 528473, 528524, 528536, 528582, 528629, 528630, 528631, 528686, 528687, 528694, 
528706, 528714, 528847, 528850, 528851, 528853, 528854, 528856, 528961, 528962, 528971, 528972, 528973, 
528974, 529154, 529264, 529447, 529471, 529476, 529477, 529493, 529506, 529518, 529525, 529526, 529529, 
529534, 529665, 529667, 529668, 529669, 529698, 529928, 529951, 529963, 529983, 529994, 530039, 530049, 
530050, 530167, 530197, 530233, 530255, 530260, 530278, 530305, 530364, 530377, 530490, 530494, 530538, 
530540, 530541, 530542, 530571, 530637, 530639, 530666, 530678, 530686, 530687, 530711, 530750, 530763, 
531106

36 510375, 528112, 528472, 528473, 528536, 528629, 528630, 528631, 529294, 529447, 529476, 529477, 529665, 
529667, 529668, 529669, 529698, 529963, 530050, 530278, 530687

37 509775, 510375, 520226, 527470, 527523, 528524, 528536, 528582, 528629, 528630, 528631, 528954, 528955, 
528957, 528958, 528959, 528961, 528962, 529665, 529667, 529668, 529669, 529928, 529973, 529975, 529976, 
530039, 530167, 530260, 530500, 530825, 530832, 531359

38 510375, 513270, 528255, 528582, 528706, 529476, 529477, 529525, 529526, 529983

39 509775, 526627, 528034, 528247, 528255, 528379, 528706, 528954, 528955, 528957, 528958, 528959, 528961, 
528962, 529665, 529667, 529668, 529669, 529698, 529908, 530095, 531106

40 519841, 527470, 530377, 530466, 530637

41 509775, 510375, 513270, 524704, 526627, 527252, 527548, 528255, 528524, 528714, 528777, 528847, 528850, 
528851, 528853, 528854, 528856, 528961, 528962, 529474, 529476, 529477, 529518, 529525, 529526, 529529, 
529561, 529698, 530050, 530099, 530233, 530252, 530255, 530278, 530364, 530490, 530571, 530634, 530637, 
530666, 530686, 530704, 530711, 531106, 531268

42 509775, 513270, 526627, 528034, 528136, 528255, 528472, 528473, 528524, 528582, 528954, 528955, 528957, 
528958, 528959, 528961, 528962, 529047, 529049, 529476, 529477, 529497, 529525, 529526, 529534, 529621, 
529665, 529667, 529668, 529669, 529698, 529928, 529963, 530039, 530150, 530156, 530167, 530278, 530377, 
530490, 530763, 531268

43 482800, 519961, 525483, 527252, 528247, 528706, 528954, 528955, 528957, 528958, 528959, 528961, 528962, 
528964, 529433, 529476, 529477, 529665, 529667, 529668, 529669, 529983, 530049, 530174, 530197, 530285, 
530538, 530540, 530541, 530542, 530637, 530692, 530722, 530723, 531106

44 509775, 520495, 520496, 528971, 528972, 528973, 528974, 529493, 529514, 529522, 529665, 529667, 529668, 
529669, 529698, 529707, 530049, 530197, 530229, 530233, 530633, 530679, 530686

45 528255, 528961, 528962, 529047, 529049, 529476, 529477, 529514, 530050, 530255, 530538, 530540, 530541, 
530542, 531268
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

7 dni CATERING DIETETYCZNY 530285

A ANGEL Kids Club 528300

ABIEXPERT 528255

AD PROFIL 530760

AGRETIC 530044

Agrosystemy Naturalnie skuteczne 530180

AKADEMIA GIMNASTYKI 530704

Albanki 527268

Alokum 529447

ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE I PCV 530260

AMBRA BIANCA 511704

app2U 529294

Asap community 530150

ASSETA 529963

Atlantis 515554

AURUMARIS 530789

Avellini 530343

BARBER SHOP ELEGANCKO! 529707

Bardzo Buona 530714

BardzoBuona 530715

BiNatural 530233

Blanki 527270

BLUETTI 524396

bnh brand new heaven 530637

Bonanza 530764

BOSMAN CONSTRUCTION CHEMICALS  
professional 527187

bulto FOOD & SNACK FOR YOUR PET 528461

BUTIRMON 530818

BZ 530461

C 2PACollection 530678

Carbon Media 471443

CARFORYOU 529908

CASUAL B&C 530197

CBDexe 530806

CBDexe 530808

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY 528957

CHL 528379

CHRAPAMI MALOWANE 520496

Chudy Wawrzyniec 528777

CPK 528961

CS VETERANS GRUPA 527470

CUDANKI 519505

DABICOR 530043

DEFRO czyste ciepło 529264

Delecta GALARETKA SMAK 529445

DELI2.PL 521165

DeliBIT 527267

denta live 530494

DIABLOS 529649

DR LUCY 530049

drew-inwest 529497

druk777.pl 529154

DW DEWI 526751

ENTERM 529080

E-ON Media 528034

ERANIT 531361

ETHIOPIAN CROSS 529072

EVA DYWANIKI 530305

EVB 530496

FARMCID 530199

FARMSOL 530201

Fenomen Renata Kucharczyk 530679

FIDES AGAINST INTELLECTUS 529673

FLIS HAPPY SWING rolls 528402

FLIS HAPPY SWING rurki Kakao 528407

FLIS HAPPY SWING rurki Kokos 528406

FLIS HAPPY SWING rurki Orzech 528405

FLIS HAPPY SWING rurki Wanilia 528404

FLIS HAPPY SWING rurki 528403

FLIS HAPPY WAFERS minis 528415

FLIS HAPPY WAFERS minis 528416

FLIS HAPPY WAFERS minis 528417

Fly-Desk.com 525752

FOLIAREX FOROOF 530500

Footlogix 529970

Fundacja Dr Lucy 530050

Für 527523

GAMEAT 525483

GASPER PRODUCENT MIESZANEK  
CUKIERNICZYCH I PIEKARNICZYCH 530287

GIRAFFINO GRAPEVINE NATURE WINE  
OF South Africa 529898

go!dently 530634

GOSIA AMARO GA 524279

Grass Hopper 529506

Green ACS 529049

GROW FOR MORE 530139

Happy Energy 520226

HAUEVER 529471
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Heltiso 529485

Herman 528393

INTO THE LAS 530174

IRONWAVE 529047

Jacek Placek 482800

JADKA, JEBKA, PITKA 529983

JOYSONQUIN 528582

KOSS DEVELOPMENT 529667

KOSS DEVELOPMENT 529668

KOSS 529669

KOTA 530750

KREMI 527265

KREMOWE I DELIKATNE Królewskie  
CIACHO KOKOS Wafle z kremem 
kokosowym 528409

KREMOWE I DELIKATNE Królewskie  
CIACHO WANILIA Wafle z kremem  
o smaku waniliowym 528408

KSIĘGA DOMU LAFHOME 528629

KSIĘGA LOKALU LAFHOME 528631

KSIĘGA MIESZKANIA LAFHOME 528630

KUJAWSKI PIERWSZE ZBIORY‚ 
2021 EDYCJA LIMITOWANA OLEJ  
RZEPAKOWY DO SMAŻENIA I SAŁATEK 530721

L LEYCIN Kids Club 528302

L33 527252

La Passion du Vin SELECTIONNEUR  
 MARCHAND DE GRANDS VINS 519961

Laktomag AMARA 528686

Laktomag  AMARA B6 528687

LaRose care 528339

LAS 530722

las 530723

LaSpa Innovative Medical Products 530311

LEDIGO 528471

legalna sztanga 530583

LEVYZ BOOKS 529561

LK Lamh Kebab 530692

LOEWEN LEGAL HUB 530255

LUNA 529973

LUXMED SZPITAL ŚW. ELŻBIETY 529698

MARIE BOCQUEL 524805

MASURIAN YACHT & GOLF RESORT 510375

Mayoress 530639

MEDCOX 526555

MERABO 530825

meritales 528916

Milk Style 522547

MIROTRANS 530095

MOCni PoMOCni 529514

Monolipid K FORTE 529552

Monolipid K 529520

MONSTER SUSHI 529433

Mulanki 527269

MY MONEY, MY WAY. 528473

MYSTERVIT 528607

naturalna woda mineralna Jura Skałka  
prawdziwy smak Jury 528694

nAxiom 529621

O!Hair 530633

OGNIK 526294

Ogrody Romanów 528536

OLIVIER X 524773

ORIONIS 530687

Oxi Action 528419

Pablo 529994

PAINTED BY HORSE 520495

Passminum 530020

PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO  
DEBIUT ROKU BRĄZ 528851

PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO  
DEBIUT ROKU SREBRO 528850

PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO  
DEBIUT ROKU ZŁOTO 528847

PIKITIKI 523974

PiniSept L94 526086

PiniSept 526085

PLAYERS MONITOR 530571

ploom 530097

PODIS Centrum Podologii 530229

POLSKA DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 513270

POLSKI PRODUCENT 529951

polsound 528524

POPCORN FILM 524704

PORCERA 528136

Port Lotniczy Solidarność 528955

Postępy nauk medycznych Progress  
in Medicine 530780

PRESA 530763

PSIE HISTORIE 529027

PZL-HYDRAL 530034

R. Power RENEWABLES 530377

RATUNEK BEZ BARIER 526627

REKUOPERACJA 531359

Rembielinka 530099

Rescue House www.rh.edu.pl 529474

RescuLine 530711

RESPIRECO 529928

RESPIRECO 530167

RESTAURACJA PIZZERIA BUONGIORNO 528964

S 528706

Satel 530173

SCHILD 530833

SIDiR 1914 531268
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SILVER MOUNTAIN 530497

SILVER MOUNTAIN 530498

simpliance 530490

SKY WALK 527548

SKYWORTH 529537

SMACZNIE i SZYBKO 531106

Smasz burger 530540

Smasz burger 530541

Smasz burger 530542

SOKOŁÓW BOCZEK Z ROZMARYNEM  
BOGACTWO SMAKU I AROMATU 529073

SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU  
SCHAB Z ROZMARYNEM 529084

SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU  
SCHAB Z ZIARNAMI 529087

SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU  
SZYNKA Z ROZMARYNEM 529085

SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU  
SZYNKA Z ZIARNAMI 529088

SOKOŁÓW Wygodne w drogę! BROCKA  
DOSKONAŁE NA WYCIECZKĘ NA GRILLA  
NA PIKNIK BEZPIECZEŃSTWO, DZIĘKI  
SPECJALNEJ OBRÓBCE TERMICZNEJ  
WYGODNE BEZ CHŁODZENIA maksymalna 
temperatura przechowywania +25°C 528970

SOKUDO 530666

SOL 529975

Solidarity Transport Hub Poland 528954

SOLIDARITY TRANSPORT HUB POLAND 528958

solvachem 523553

SORAYA I LOVE SERUM 529487

SOUNDASTIC 530697

soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt  
BUFOR-MAX Preparat buforujący,  
przeciwdziałający kwasicy żwacza  
GWARANTOWANA JAKOŚĆ HACCP 529697

spaghetti PAD 529147

SPORT MANIACY 530278

STRATEGIC POINTS 529518

supla.org 530039

Swyft 528247

symfonia Akademia 529529

symfonia Między Firmami 529534

SYMFONIA 529525

symfonia 529526

SYSTEM PROFILI ECOMAR1ML 527708

systemica 530686

szczytny-cel.pl łączy nas pomoc 528112

SZNYT 530717

Sztiglownia.pl 520497

SzumMi 516589

TARG PIETRUSZKOWY 524106

TERRA 529976

TIOTRODIL 530430

Tissino 525879

Topers 527271

TraviComplex 528801

TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG  
Premiera roku BRĄZ 528856

TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG  
Premiera roku SREBRO 528854

TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG  
Premiera roku ZŁOTO 528853

unirubber 530466

UNIWERSYTECKIE WYDAWNICTWO  
MEDYCZNE „VESALIUS” 530495

UWOLNIJ SWÓJ CZAS 529476

Vanish Oxi Action 528418

VAST 518929

VAST 518930

VIFON For Today Since 1963 Premium  
Blue Ocean VIETNAM COFFEE ORIGINAL  
70% Arabica 30% Robusta 523251

VIFON For Today Since 1963 Premium  
Gold Coffe VIETNAM COFFEE ORIGINAL  
100% Arabica 523250

Viridian 509775

VISACERA 530813

visionoptyk Bliżej Ciebie 528972

visionoptyk 528971

visionoptyk.eu 528974

visionoptyk.pl 528973

VOTUM GREEN HOUSE 530459

WASTE manager 519841

weekly 530156

Western 530762

WĘDLINY Z BURZYNA 529981

WOOD Stories 530832

YESHA 529522

YOU CAN FLY 528714

YOUR MONEY, YOUR WAY. 528472

ZabawJAnki 530364

ZIĘBA CLINIC 529493

ZŁOTE SPINACZE 530252

ŻABKA UWOLNIJ SWÓJ CZAS 529477



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.

1319859 CACTUS (2016 07 22, 2016 02 12) 30
1541170 Florasis (2021 06 02)

CFE: 05.05.19, 27.03.11, 27.05.01, 
28.03.00

3, 5, 10, 21

1557371 TUKI (2020 08 20, 2020 04 30) 20, 28, 35
1588593 EasyBag (2021 05 26) 3, 7, 11
1599106 WINLAY  

(2021 03 26, 2020 09 29)
16, 40, 42

1599114 LUXWASH (2021 03 22, 2021 03 17)
CFE: 27.05.17 37

1599202 PROCIANO (2021 02 11) 33
1599313 GILKY 

(2021 04 15, 2021 02 19)
18, 25, 28, 35, 41

1599359 Highfil (2021 03 11)
CFE: 27.05.01 7, 11

1599367 WOLIDA (2021 03 31) 9, 17
1599376 S SCHILDR (2021 04 28)

CFE: 26.05.01, 27.05.01 6
1599466 ERHOLIV (2021 04 28, 2021 04 13) 5
1599471 MObYFLY MARINE PERFORMANCE  

(2021 02 08, 2021 01 26)
CFE: 26.11.02, 27.05.09, 29.01.13 9, 12, 38, 42

1599503 DIYIPEI (2021 06 01)
CFE: 24.03.02, 25.01.25, 28.03.00 30

1599509 Jurlique LIFE FORCE OF NATURE  
(2021 05 24, 2021 02 10)
CFE: 27.05.01 3, 35,

1599512 J (2021 05 24, 2021 02 10)
CFE: 27.05.01 3, 35,

1599535 BIO-INTRINSIC METHOD  
(2021 05 24, 2021 03 17)
CFE: 24.17.01, 26.01.04, 26.03.23, 
26.13.25, 27.01.12, 27.05.01

3, 35,

1599608 AVESTAN (2021 02 19) 44,
1599655 FRONTLIFT (2021 03 31)

CFE: 03.15.00, 27.05.01, 29.01.15 7

1599666 WORLD EXPERT (2021 03 30) 3, 5, 35
1599696 ULTRAPAK ECO-FRIENDLY TECHNOLOGY 

(2021 03 12)
CFE: 15.07.04, 27.05.10, 29.01.14 7

1599723 J&T (2021 03 15, 2020 12 30)
CFE: 24.17.01, 27.05.01 35, 36,

1599751 RASA (2021 04 29, 2020 10 30) 25
1599867 2021 03 30, 2020 11 23)

CFE: 06.01.02, 26.04.16, 
26.11.13

3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 27, 28, 39, 41

1599896 DEDEPU (2021 06 09)
CFE: 01.15.21, 02.01.14, 27.05.08 9

1599898 Bavaria blu (2021 02 09)
CFE: 27.01.12, 27.05.01 29

1599981 Było Sobie Życie  
(2021 02 10, 2020 10 29)

3, 5, 9, 16, 18, 25, 
28, 30, 35, 38, 41

1600070 PEGASUS  
(2021 04 27, 2020 12 10)

6, 17, 19

1600129 WHAT’S WATT  
(2021 03 30, 2020 10 01)

38, 41

1600149 KRIZIK (2020 11 26) 9
1600157 REMEI (2021 06 07)

CFE: 27.05.01 1
1600168 VINOTHERAPIST  

(2021 03 18, 2020 12 11)
3, 5, 44

1600190 ECOPLANET  
(2021 03 05, 2020 10 26)

19

1600213 SAVA  
(2021 04 20, 2020 10 22)

5, 9, 10, 11

1600247 Prefer Rent rental technology and beyond 
(2021 03 15, 2020 09 30)
CFE: 26.01.03, 27.05.10, 
29.01.12

35, 37, 39, 42

1600292 MAKE YOUR BRAND PERSONAL 
(2021 03 16, 2021 02 17)

35

1600335 SILVER HILLS (2021 03 04, 2021 02 19) 33



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1600157 

3  1541170, 1588593, 1599509, 1599512, 1599535, 1599666, 1599867,
 1599981, 1600168 

4  1599867 

5  1541170, 1599466, 1599666, 1599867, 1599981, 1600168, 1600213 

6  1599376, 1599867, 1600070 

7  1588593, 1599359, 1599655, 1599696 

8  1599867 

9  1599367, 1599471, 1599867, 1599896, 1599981, 1600149, 1600213 

10  1541170, 1600213 

11  1588593, 1599359, 1599867, 1600213 

12  1599471, 1599867 

13  1599867 

16  1599106, 1599981 

17  1599367, 1600070 

18  1599313, 1599867, 1599981 

19  1599867, 1600070, 1600190 

20  1557371, 1599867 

21  1541170, 1599867 

22  1599867 

24  1599867 

25  1599313, 1599751, 1599867, 1599981 

27  1599867 

28  1557371, 1599313, 1599867, 1599981 

29  1599898 

30  1319859, 1599503, 1599981 

33  1599202, 1600335 

35  1557371, 1599313, 1599509, 1599512, 1599535, 1599666, 1599723,
 1599981, 1600247, 1600292 

36  1599723 

37  1599114, 1600247 

38  1599471, 1599981, 1600129 

39  1599867, 1600247 

40  1599106 

41  1599313, 1599867, 1599981, 1600129 

42  1599106, 1599471, 1600247 

44  1599608, 1600168



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.

520307 Lily’s Kitchen Limited
2021 03 22 18, 20

520416 GRALKA MARTYNA AVENUE ESTETIC
2021 03 29 44

519593 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
2021 04 06 5, 34, 35

521485 KROSNO-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 21 11, 20, 35

518916 TIME SPÓŁKA AKCYJNA
2021 05 17 16, 35, 38, 41

523941 BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlas-
sung Freienbach
2021 06 08 5

524247 POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 06 15 33

524434 VOLKSWAGEN AG
2021 06 15 9, 12

524435 VOLKSWAGEN AG
2021 06 15 9, 12

525295 MAN SE
2021 06 29 12, 39

517991 KOCZOROWSKI WOJCIECH
2021 06 29 28, 35, 41

517991 GRZEGRZÓŁKA & KO SPÓŁKA JAWNA W 
LIKWIDACJI
2021 06 29 18, 35, 41

525401 DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2021 06 29 36, 37, 42

525620 Unilab, LP
2021 07 06 5

525402 DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2021 06 29 36, 37, 42

493339 Red Bull GmbH
2021 07 06 29, 30, 31, 32, 33, 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1535787 The Gillette Company LLC
2021 06 29 3

1582037 YETI Coolers, LLC
2021 07 02 18, 25

1581147 CERALOPE, S.L.
2021 07 05 1, 16, 17, 20


	Ogłoszenia  o  zgłoszonych  w  Polsce 
znakach  towarowych
	Znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym 
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz  alfabetyczny  znaków  towarowych  zgłoszonych
w trybie krajowym  po  dniu  14  kwietnia  2016 r.

	Informacje o wyznaczonych na terytorium 
rzeczypospolitej polskiej po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
Międzynarodowych znakach towarowych
	Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych

	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec zgłoszenia znaku towarowego 
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec wyznaczonych na terytorium rzeczypospolitej polskiej międzynarodowych znaków towarowych 
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej


