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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 6 grudnia 2021 r. Nr ZT49

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

BIULETYN  
Urzędu Patentowego

znaki towarowe



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) 510487 (220) 2020 02 21
(731) FUNDACJA FRACTAL, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Arena Krajobrazu
(510), (511) 41 organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, imprezy kulturalne, organizacja imprez rozrywkowych, 
planowanie specjalnych imprez, prowadzenie imprez roz-
rywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowa-
nie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], warsztaty w celach 
szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych.

(210) 525594 (220) 2021 03 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski z Szynki 

O SMAKU WŁOSKIM NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
90% MIĘSA BEZ DODATKU FOSFORANÓW 
GLUTAMINIANU SODU

(531) 05.01.03, 08.05.03, 25.05.25, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 
26.04.18, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 525765 (220) 2021 03 09
(731) NIEMC LUIS PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) P-C ROGALIK
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze,  
Słodycze, Lody.

(210) 528144 (220) 2021 04 23
(731) KRYCHOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) K & L

(531) 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Kompleksowe usługi deweloperskie w za-
kresie organizacji procesów inwestycyjnych (pozyskiwa-
nie nieruchomości, załatwianie formalności) oraz w zakre-
sie obrotu nieruchomościami na etapie wstępnym (trans-
akcje kupna, sprzedaży, wynajmu), realizacji (inwestycje 
deweloperskie) oraz komercjalizacji (wynajem domów, 
mieszkań, innych nieruchomości, komercjalizacja osie-
dli), Doradztwo i pośrednictwo w sprawach finansowych 
i inwestycyjnych, Usługi inwestycyjne w zakresie nieru-
chomości z funduszy własnych i powierzonych, Wycena 
nieruchomości, Analizy ekonomiczne i finansowe, bada-
nie zdolności kredytowej, Administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, Wynajem 
domów, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biuro-
wych, Zakup terenu pod budowę na rzecz własnych inwe-
stycji jak i osób trzecich, 37 Usługi budowlane, usługi bu-
dowlane konstrukcyjne, wykończeniowe i konserwator-
skie, Usługi deweloperskie w zakresie budowy budynków 
mieszkalnych, garaży, miejsc parkingowych, budowli uży-
teczności publicznej, Prace remontowo wykończeniowe, 
Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór 
budowlany w ramach usług developerskich, Doradztwo 
budowlane, nadzór wykonawczy, 42 Usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego (projektowanie budyn-
ków, projektowanie wnętrz), budowlanego i urbanistycz-
nego, Doradztwo budowlane, Nadzór wykonawczy, Ba-
dania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie 
budownictwa, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geo-
dezyjne dla budownictwa oraz powykonawcze, Usługi 
certyfikacji ekologicznej budynków.

(210) 528484 (220) 2021 05 06
(731) PIOJDA MAREK, Bardo
(540) (znak słowny)
(540) hyttee cabins
(510), (511) 37 Budowa budynków przeznaczonych na za-
kwaterowanie wakacyjne, 43 Usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowe zakwate-
rowanie.

(210) 528928 (220) 2021 05 13
(731) TRENERINDYWIDUALNY.PL SPÓŁKA 

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

(531) 21.03.13, 21.03.25, 02.01.08, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 usługi fitness klubów.

(210) 528930 (220) 2021 05 13
(731) TRENERINDYWIDUALNY.PL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TI HEALTH CLUB POZDRO
(510), (511) 41 usługi fitness klubów.

(210) 529499 (220) 2021 05 28
(731) FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I SPORTU SILESIA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMA ATTACK

(531) 26.05.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Kurtki sportowe, Koszule sportowe, Bluzy 
sportowe, Komplety sportowe, Spodnie sportowe, Znacz-
niki [narzutki] sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Szorty 
z ochraniaczami do użytku sportowego, Stroje sportowe, 
28 Artykuły sportowe, Nakolanniki [artykuły sportowe], 
Ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], Artykuły 
gimnastyczne i sportowe, Nagolenniki do użytku sporto-
wego, Ławki do użytku sportowego, Nakolanniki do użyt-
ku sportowego, Ochraniacze na pięści [artykuły sporto-
we], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzu-
jące, Napoje orzeźwiające, Napoje proteinowe, Napoje 
na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportow-
ców zawierające elektrolity, Napoje na bazie orzechów 
i soi, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
sportowe, Obozy sportowe, Szkolenie sportowe, Zajęcia 
sportowe, Udostępnianie sprzętu sportowego, Obozy 
sportowe (Organizowanie -), Zawody sportowe (Organi-
zowanie -), Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi 
w zakresie rozrywki sportowej.

(210) 529826 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PKL POLSKIE KOLEJE LINOWE

(531) 06.01.02, 18.01.25, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadru-
kami, Skarpety sportowe, 39 Usługi przewozowe kolejami 
linowymi, Transport pasażerski koleją, Transport pasażerów 
kolejką linowo-szynową, Usługi w zakresie organizowania 
transportu kolejowego, Transport za pomocą kolejek lino-
wych, 41 Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja 
zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach 
rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimna-
stycznych, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, 
organizowanie i obsługa imprez sportowych, organizowa-
nie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń spor-
towych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, 
organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowa-
nie i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), 
organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Pro-
wadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tema-
tycznych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, 
prowadzenie parków sportowych, Usługi parków sporto-
wych, Muzea, Wystawy muzealne, Usługi świadczone przez 
muzea, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Po-
kazy edukacyjne, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwa-
cji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restaura-
cje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, 
Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy 
turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, na-
rady], Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypo-
życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, wypożyczanie 
szklanych naczyń i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hote-
lach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych 
(usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, 
kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie 
noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamó-
wienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, 
wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 529828 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASPROWY WIERCH
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(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadruka-
mi, Skarpety sportowe, 41 Organizacja rekreacji i wypoczyn-
ku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, 
Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych 
i gimnastycznych, organizowanie i obsługa imprez rozryw-
kowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych, orga-
nizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń 
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, 
organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), or-
ganizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadze-
nie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych 
i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, prowadze-
nie parków sportowych, Usługi parków sportowych, Muzea, 
Wystawy muzealne, Usługi świadczone przez muzea, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Pokazy eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agen-
cje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, 
Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjona-
ty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołów-
ki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmo-
wanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej, Wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej 
zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Orga-
nizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), 
Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje 
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 529829 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALENICA

(531) 06.01.02, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadruka-
mi, Skarpety sportowe, 41 Organizacja rekreacji i wypoczyn-
ku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, 
Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych 
i gimnastycznych, organizowanie i obsługa imprez rozryw-
kowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych, orga-
nizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń 
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, 
organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 

i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), 
organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowa-
dzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycz-
nych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, pro-
wadzenie parków sportowych, Usługi parków sportowych, 
43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agen-
cje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, 
Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjona-
ty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołów-
ki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmo-
wanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej 
zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Orga-
nizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), 
Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje 
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 529835 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSORNY GROŃ

(531) 06.01.02, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadruka-
mi, Skarpety sportowe, 41 Organizacja rekreacji i wypoczyn-
ku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, 
Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych 
i gimnastycznych, organizowanie i obsługa imprez rozryw-
kowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych, orga-
nizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń 
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, 
organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), 
organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowa-
dzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycz-
nych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, pro-
wadzenie parków sportowych, Usługi parków sportowych, 
43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agen-
cje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, 
Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjona-
ty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołów-
ki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmo-
wanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
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bielizny stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej 
zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Orga-
nizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), 
Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje 
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 529836 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRA ŻAR

(531) 06.01.02, 18.05.07, 18.05.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadru-
kami, Skarpety sportowe, 41 Organizacja rekreacji i wy-
poczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje 
o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów 
sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa 
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez 
sportowych, organizowanie i obsługa obozów sporto-
wych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie i ob-
sługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych 
downhillowych, organizowanie i obsługa konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw 
związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków 
rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych i par-
ków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, prowadzenie 
parków sportowych, Usługi parków sportowych, 43 Bary 
szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restauracje sa-
moobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, 
Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pen-
sjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, 
Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwate-
rowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czaso-
wy, Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 
Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, wypożyczanie szkla-
nych naczyń i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hote-
lach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych 
(usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, 
kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie 
noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi ba-
rowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 529838 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GÓRA PARKOWA

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadruka-
mi, Skarpety sportowe, 41 Organizacja rekreacji i wypoczyn-
ku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, 
Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych 
i gimnastycznych, organizowanie i obsługa imprez rozryw-
kowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych, orga-
nizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń 
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, 
organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), or-
ganizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadze-
nie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych 
i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, prowadze-
nie parków sportowych, Usługi parków sportowych, Muzea, 
Wystawy muzealne, Usługi świadczone przez muzea, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Pokazy eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agen-
cje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, 
Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjona-
ty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołów-
ki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmo-
wanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej 
zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Orga-
nizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), 
Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje 
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 529839 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUBAŁÓWKA

(531) 05.05.01, 05.05.20, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, 
Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki 
z nadrukami, Skarpety sportowe, 41 Organizacja rekre-
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acji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, 
Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi 
instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizo-
wanie i obsługa imprez rozrywkowych, organizowanie 
i obsługa imprez sportowych, organizowanie i obsługa 
obozów sportowych, obsługa urządzeń sportowych, 
organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organi-
zacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojaz-
dów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edu-
kacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi 
parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków 
rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi 
parków sportowych, 43 Bary szybkiej obsługi (snack - 
bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi 
barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] zakwaterowania [ho-
tele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele, Kafeterie 
[bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Re-
zerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Sto-
łówki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwatero-
wanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 
Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypoży-
czanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, wypożyczanie 
szklanej zastawy stołowej i szklanych naczyń, Wypoży-
czanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania 
w hotelach i pensjonatach, Organizowanie obozów wa-
kacyjnych (usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, 
kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie i wy-
najmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność 
i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hote-
lowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 530465 (220) 2021 06 17
(731) ZAKROCKI MICHAŁ, Nowe Grocholice
(540) (znak słowny)
(540) KAMELEDON
(510), (511) 9 Znaki świetlne, Neony reklamowe, Świa-
tła neonowe, Szyldy świecące, Podświetlone reklamy, 
Reklamowe tablice świecące, Wyświetlacze LED, Diody 
świecące LED, Tablice ogłoszeniowe LED, Wyświetla-
cze z diodami LED, Wskaźniki świecące, Zintegrowane 
moduły oświetlenia LED, 11 Lampy elektryczne, Lampy 
gazowe, Lampy ścienne, Lampy oświetleniowe, Fluore-
scencyjne elementy oświetleniowe do wnętrz, Lampy 
elektryczne do oświetlenia wnętrz, Oprawy do elek-
trycznego oświetlania wnętrz, Elektryczne urządzenia 
oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne instalacje oświe-
tleniowe do wnętrz, Latarnie oświetleniowe, Światła 
sufitowe, Świecące numery na domy, Urządzenia i in-
stalacje oświetleniowe, Żyrandole, Rozpraszacz światła, 
Światła do pojazdów, Rury oświetleniowe, Rzutniki świa-
tła, 35 Produkcja reklam, Reklama, Reklama zewnętrzna, 
Reklama banerowa, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe, Agencje reklamowe, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Umieszczanie 
reklam, Dekoracja wystaw sklepowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej.

(210) 530658 (220) 2021 06 22
(731) LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalnie, że tak! Vit

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Ajvar, pasta warzywna, Alginiany do celów 
spożywczych, Aloes spożywczy, Anchois, Bekon, Białka jajek, 
Białko do celów kulinarnych, Bita śmietana, Bulion, Koncen-
traty na bulion, Preparaty do produkcji bulionu, Cebula kon-
serwowana, Chrupki owocowe, Chrupki ziemniaczane, Czip-
sy odtłuszczone, Czipsy ziemniaczane, Konserwowy czo-
snek, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, nieżywa, Dżemy, 
Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Fasolka konser-
wowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki jadalne, Galarety mięsne, 
Jadalne gniazda ptaków, Groszek konserwowy, Grzyby kon-
serwowane, Homary nieżywe, Humus, pasta z ciecierzycy, 
Przetworzona ikra rybia, Dżem imbirowy, Jaja, Jaja ślimacze, 
jadalne, Jaja w proszku, Zupy jarzynowe, przetwory, Jogurt, 
Owoce kandyzowane, Kapusta kwaszona, Karczochy konser-
wowe, Kaszanka, Kawior, Kefir, Kiełbasy, Kiełbaski w cieście, 
Kiszone warzywa, kimchi, Klej rybi do środków spożywczych, 
Masło kokosowe, Olej kokosowy, Tłuszcz kokosowy, Koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot, Koncen-
traty bulionu, Koncentraty rosołu, Konserwy mięsne, Konser-
wy rybne, Korniszony, Korniszony z jarzynami w occie, Kre-
wetki nieżywe, Krewetki różowe nieżywe, Krokiety, Olej kuku-
rydziany, Kumys, napój mleczny, Langusty nieżywe, Lecyty-
na spożywcza, Owoce lukrowane, Łosoś, martwy, Łój spo-
żywczy, Małże, mięczaki nieżywe, Małże jadalne nieżywe, 
Margaryna, Marmolada, Masło, Krem na bazie masła, Masło 
arachidowe, Masło czekoladowe, Masło kakaowe, Masło ko-
kosowe, Miąższ owoców, Mięso, Ekstrakty mięsne, Mięso 
konserwowane, Mięso solone, Migdały spreparowane, 
Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko migda-
łowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko prote-
inowe, Mleko ryżowe, substytut mleka, Mleko sojowe, na-
miastka mleka, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kuli-
narnych, Mrożone owoce, Napoje mleczne z przewagą mle-
ka, Nasiona spożywcze, Olej kostny, jadalny, Olej palmowy 
jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do ce-
lów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnia-
nego spożywczy, Oleje jadalne, Oliwki konserwowane, Opie-
kane wodorosty, Olej z orzechów palmowych, Orzechy pre-
parowane, Orzeszki arachidowe preparowane, Ostrygi nieży-
we, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alko-
holu, Owoce lukrowane, Owoce w puszkach, Chipsy owoco-
we, Galaretki owocowe, Sałatki owocowe, Skórki owocowe, 
Pasta z kabaczka, Pasta z oberżyny, Pektyna do celów spo-
żywczych, Pestki słonecznika, Pikle, Płatki ziemniaczane, Po-
czwarki jedwabnika jadalne, Podpuszczka, Sok z pomidorów 
do celów kulinarnych, Potrawy z ryb dla ludzi, Przecier jabłko-
wy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery wa-
rzywne, Przekąski na bazie owoców, Pulpa owocowa, miazga 
owocowa, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Ro-
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dzynki, Rosół, Soki roślinne do gotowania, Żywność produ-
kowana z ryb, Ryby konserwowane, Ryby nieżywe, Ryby so-
lone, Sałatki warzywne, Sardynki, martwe, Ser, Serwatka, Olej 
sezamowy, Skorupiaki, nieżywe, Smalec, Soczewica konser-
wowana, Soja konserwowana spożywcza, Sos żurawinowy, 
kompot, Strzykwy nieżywe, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, 
Szynka, Śledzie, martwe, Śmietana, produkty mleczarskie, Ta-
hini, pasta z ziarna sezamowego, Pasty do kanapek zawiera-
jące tłuszcz, Tłuszcze jadalne, Surowce do produkcji tłuszczy 
jadalnych, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, martwy, Wa-
rzywa gotowane, Warzywa konserwowane, Warzywa suszo-
ne, Warzywa w puszkach, Wątroba, Pasztet z wątróbki, Wędli-
ny, Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wyciągi z wodorostów 
do celów spożywczych, Ziemniaki zapiekane w cieście, Zsia-
dłe mleko, Zupy, Składniki do sporządzania zup, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, Żelatyna, Żółtka jajek, 30 Anyż, Anyż 
gwiaździsty, Preparaty, aromaty do żywności, Aromaty 
do ciast inne niż oleje esencyjne, Aromaty do napojów inne 
niż oleje esencyjne, Aromaty inne niż oleje esencyjne, Aro-
maty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
Batony lukrecjowe, cukiernictwo, Biszkopty, Preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, Broszki, bułeczki słodkie, 
Budyń ryżowy, Bułka tarta, Bułki, Chałwa, Cheeseburgery, 
Chipsy, produkty zbożowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Sło-
dycze ozdobne na choinki, Przyprawa chow-chow, Przypra-
wa chutney, gęsty sos, Ciasta, Ciastka, wyroby cukiernicze, 
Cukierki, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto 
na ciastka, Ciastka ryżowe, Ciasto w proszku, Cukier, Cukierki 
miętowe, Przyprawa curry, Cykoria, substytuty kawy, Cyna-
mon jako przyprawa, Czekolada, Napoje na bazie czekolady, 
Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów 
kulinarnych, Drożdże, Enzymy do ciast, Galaretki owocowe, 
słodycze, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, Glukoza 
do celów kulinarnych, Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, 
Gotowe potrawy oparte na kluskach, Przyprawa goździki, 
Grysik kukurydziany, Guma do żucia, Herbata, Napoje na ba-
zie herbaty, Herbata mrożona, Herbatniki, Herbatniki petit-
-beurre, Imbir jako przyprawa, Imbirowe pieczywo, piernik, 
Mąka z jęczmienia, Jęczmień gnieciony, Jęczmień łuskany, 
Jogurt mrożony, lody spożywcze, Kakao, Napoje na bazie ka-
kao, Wyroby z kakao, Kanapki, Kapary, Karmelki, cukierki, Ka-
sze spożywcze, Kasza manna, Kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, Kawa, Napoje na bazie kawy, Preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, Kawa nie palona, Kawa nienatural-
na, Keczup jako sos, Zagęszczacze do kiełbasy, Kiełki psze-
niczne do celów spożywczych dla ludzi, Kisze, Kit pszczeli, 
Kleik spożywczy na bazie mleka, Kluski, Sól do konserwowa-
nia żywności, Sól kuchenna, Krakersy, Krem angielski, Kukury-
dza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona, po-
pcorn, Mąka kukurydziana, Płatki kukurydziane, Kukurydzian-
ka, mamałyga, potrawa na wodzie lub mleku, Kurkuma 
do żywności, Kasza kuskus, Lody spożywcze, Środki wiążące 
do lodów spożywczych, Lody spożywcze w proszku, Lód 
do napojów chłodzących, Lód naturalny lub sztuczny, Lukier 
do ciast, Lukrecja stosowana w cukiernictwie, Majonezy, Ma-
karony, Makaron rurki, Makaron wstążki, Makaroniki, wyroby 
cukiernicze, Maltoza, Marcepan, Marynaty, Potrawy na bazie 
mąki, Żywność na bazie mąki, Mąka gorczycowa, Mąka kuku-
rydziana, Produkty z mąki mielonej, Mąka pszenna, Mąka 
ziemniaczana do celów spożywczych, Mąki orzechowe, Me-
lasa do celów spożywczych, Mięsne sosy, Preparaty 
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, 
Mięta do wyrobów cukierniczych, Pasta z migdałów, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, Miód, Mleczko pszczele, 
Woda morska do gotowania, Mrożony jogurt, Muesli, Musy 
czekoladowe, Musy deserowe, Musy owocowe, sosy, Musz-
tarda, Naleśniki, Napary inne niż do celów leczniczych, Aro-

maty do napojów inne niż esencje, Napoje czekoladowe 
z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe 
z mlekiem, Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie her-
baty, Napoje na bazie kakao, Nasiona lnu do celów spożyw-
czych dla ludzi, Ocet, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, Orzechy w czekoladzie, Produkty spożywcze 
na bazie owsa, Owies gnieciony, Owies łuskany, Galaretki 
owocowe, słodycze, Płatki owsiane, Pasta migdałowa, Pasta 
z soi jako przyprawa, Pastylki, cukierki, Paszteciki, Pesto, Piel-
mieni, pierogi z nadzieniem mięsnym, Pieprz jako przyprawa, 
Piernik, Pierożki ravioli, Ocet piwny, Pizze, Placki, Płatki kuku-
rydziane, Pomadki, cukierki, Sosy z pomidorów, Potrawy 
na bazie mąki, Pralinki, Propolis, Lody spożywcze w proszku, 
Proszek do pieczenia, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, 
Przyprawy, Ptifurki, ciasteczka, Puddingi, Relish - sos przypra-
wowy na bazie owoców lub warzyw, Preparaty roślinne za-
stępujące kawę, Mączka z roślin strączkowych, Ryż, Ciastka 
ryżowe, Przekąski z ryżu, Sago, Sajgonki, Sosy do sałatek, Sól 
selerowa, Czosnek siekany jako przyprawa, Siemię lniane 
do celów spożywczych dla ludzi, Skrobia do celów spożyw-
czych, Słodycze, Słodycze do ssania, Słodziki naturalne, Eks-
trakt słodu do celów spożywczych, Herbatniki słodowe, Słód 
do celów spożywczych, Soda spożywcza, Mąka sojowa, Sos 
sojowy, Sorbety, lody, Sosy, przyprawy, Sosy pomidorowe, 
Spaghetti, Substytuty kawy, Suchary, Sushi, Syrop cukrowy, 
Przyprawa szafran, Tabule, sałatka z kuskus, Tako, Mąka tapio-
ka do celów spożywczych, Tarty z owocami, Tortille, Aromaty 
waniliowe, Wanilina, aldehyd, substytut wanilii, Wareniki, pie-
rogi z nadzieniem, Wermiszel, Wodorosty, przyprawa, Wodo-
rowinian potasowy do celów kulinarnych, Wyroby cukierni-
cze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wysoko-prote-
inowe batoniki zbożowe, Zagęszczacze stosowane przy go-
towaniu produktów spożywczych, Zakwas, zaczyn, Przekąski 
ze zboża, Preparaty zbożowe, Ziele angielskie, Zioła konser-
wowane, przyprawy, Esencje do żywności, inne niż esencje 
eteryczne i oleje aromatyczne, 32 Aperitify bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Brzeczka, Brzeczka piwna, 
Brzeczka słodowa, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, 
Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Wody gazowane, Pastylki do napojów gazowa-
nych, Proszki do napojów gazowanych, Piwo imbirowe, Kok-
tajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy, napoje bezalkoholo-
we, Lemoniada, Syropy do lemoniady, Preparaty do sporzą-
dzania likierów, Woda, Woda litowa, Produkty do wytwarza-
nia wody mineralnej, Wody mineralne, Napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie mleka 
orzechowego, Napoje bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Preparaty do produkcji napojów, Syropy do napo-
jów, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, Napoje izotoniczne, Napo-
je na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Bezalkoholowe napoje owocowe, Na-
poje serwatkowe, Orszada, Mleko z orzechów, Bezalkoholo-
we wyciągi z owoców, Napoje z owoców bezalkoholowe, 
Soki owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Piwo, 
Piwo słodowe, Sok pomidorowy, napój, Napoje bezalkoholo-
we z sarsaparilli, Woda selcerska, Napoje serwatkowe, Sok 
jabłkowy, Soki warzywne, napoje, Sorbety, napoje, Woda sto-
łowa, Syropy do napojów, Moszcz z winogron, niesfermento-
wany, Woda gazowana, Preparaty do produkcji wody gazo-
wanej, Woda sodowa.

(210) 530879 (220) 2021 06 29
(731) STYSIŃSKI JAROSŁAW, STYSIŃSKA HALINA, STYSIŃSKI 

SZYMON P.H.U. PINUS COMPANY SPÓŁKA CYWILNA, 
Zabór
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pinus COMPANY

(531) 05.01.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 40 obróbka materiałów z tworzyw sztucznych.

(210) 530960 (220) 2021 06 30
(731) BUREK ANDRZEJ INVENTOR, Giedlarowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTOR CATERING EST. 2009 BE HAPPY

(531) 16.01.15, 11.01.03, 11.01.04, 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 531039 (220) 2021 07 02
(731) BURSZTEIN MACIEJ, Kielce;  

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNE KIELCE, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE PRZYJAZNE KIELCE

(531) 02.07.23, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Pamięci zewnętrzne USB, Pliki multimedialne 
do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pod-
kładki pod myszy komputerowe, Etui na okulary, Etui i po-
krowce na smartfony, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach kom-
puterowych, 16 Publikacje drukowane, Drukowane materia-
ły szkoleniowe i edukacyjne, Publikacje reklamowe i promo-
cyjne, Mapy, Kalendarze, Prospekty, Foldery informacyjne, 

Albumy, Fotografie, Plakaty reklamowe, Ulotki reklamowe, 
Reklamowe znaki i szyldy papierowe, Drukowane papiero-
we i kartonowe tablice reklamowe, Karty okolicznościowe, 
Okrągłe podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tek-
tury, Przybory do pisania i rysowania, Artykuły papiernicze, 
Notatniki, Grafiki, Rysunki, Artykuły z tworzyw sztucznych, 
z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, Stemple, 
Dyplomy, Figurki z papieru, Proporczyki i flagi z papieru,  
35 Reklama szeroko rozumiana, w tym telewizyjna, w Inter-
necie, Usługi reklamowe i promocyjne, w tym organizowa-
nie imprez integracyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
relacji z mediami, Przygotowywanie materiałów do celów 
reklamowych i promocyjnych, Organizowanie kampanii 
promocyjnych, Publikowanie tekstów o charakterze rekla-
mowych i promocyjnym, Organizowanie wystaw i kon-
kursów w celach reklamowych i promocyjnych, Wszystkie 
wyżej wymienione usługi związane z promocją regionu, 
wspieraniem więzi ludności z małą ojczyzną i pielęgnowa-
niem tradycji, wspomaganiem działań mających na celu 
szeroko rozumiany rozwój regionu, propagowaniem dzia-
łalności społecznej, propagowaniem postaw obywatel-
skich, wspieraniem rozwoju ekonomicznego i kulturalnego 
regionu, wspieraniem świadomości społecznej w sprawie 
wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży 
oraz zdrowego trybu życia, wspieraniem działań mających 
na celu tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wie-
dzy i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi 
instytucjami jak również budowanie więzi międzypokole-
niowych w społeczeństwie, propagowaniem technologii 
informacyjnych wśród społeczeństwa, Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Poszukiwania w zakre-
sie patronatu, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, 38 Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
Komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, Poczta 
elektroniczna, Przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści 
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów 
telekomunikacyjnych, Udostępnianie forów internetowych 
on-line, Transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, 41 Edukacja i szkolenia, Usługi rozrywko-
we, zajęcia sportowe i kulturalne, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, konferencji, zjazdów, kongresów, se-
minariów, konkursów, wystaw dla celów edukacyjnych i kul-
turalnych, Organizowanie imprez sportowych, Usługi w za-
kresie rekreacji, Informacja o edukacji, rozrywce, imprezach 
sportowych i kulturalnych, Konsultacje i szkolenia w zakresie 
organizowania i prowadzenia centrów aktywności lokalnej, 
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Udostępnianie obrazów on-line nie do pobrania, 
Udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, Udostępnianie 
powieści graficznych on-line, nie do pobrania, Udostępnia-
nie treści multimedialnych on-line nie do pobrania, 45 Usłu-
gi serwisów społecznościowych on-line, Usługi wsparcia 
prawnego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 531269 (220) 2021 07 06
(731) WOROŃKO AGNIESZKA VIZARO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIZARO
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(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych ma-
teriałów takie jak: kufry, walizy, torby podróżne, 25 Botki, 
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholew-
ki do obuwia, chustki na głowę, czapki, nakrycia głowy, 
dzianina będąca odzieżą, espadryle, futra, krawaty, kurtki 
(odzież), legginsy, napiętki do obuwia, obuwie, obuwie 
plażowe, ocieplana odzież, odzież gotowa, odzież harto-
wana, odzież z imitacji skóry, odzież z diodami elektrolu-
minescencyjnymi LED, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie 
(odzież), okucia metalowe do obuwia, osłonki na obcasy, 
paski (odzież), podeszwy do butów, podkoszulki sporto-
we, rękawiczki, sandały, skarpetki, szaliki, walonki (buty 
filcowe), 35 Usługi detalicznej sprzedaży towarów: torby, 
torebki, walizy, torby podróżne, odzież, nakrycia głowy, 
obuwie, galanteria i akcesoria obuwnicze, obuwie gimna-
styczne, obuwie piłkarskie, plażowe, sportowe, Reklama, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie 
nośników reklamowych, Dekoracje wystaw sklepowych, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Organi-
zacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Pokazy towarów, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, Usługi pośrednictwa w handlu, Usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich (zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw), Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych.

(210) 531736 (220) 2021 08 18
(731) SZWED RYSZARD WALDPOL, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALDPOL - mobilne szczotki myjące, myjnie 

portalowe - myjki ciśnieniowe, akcesoria, chemia, 
serwis

(531) 01.15.15, 01.17.11, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 
29.01.14

(510), (511) 7 mobilne myjnie jednoszczotkowe do mycia 
ciężarówek, autobusów, cystern, automatyczne myjnie por-
talowe trzyszczotkowe przeznaczone do mycia wszelkich 
pojazdów, myjnie mobilne samojezdne jednoszczotkowe, 
myjki ciśnieniowe zimno i ciepłowodne, wiele innego sprzę-
tu drobnego dla wyposażania myjni samochodowych.

(210) 531903 (220) 2021 07 23
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winter i Pike iON

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opo-
ny rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opo-
ny do motocykli, Łaty do opon, Dętki do rowerów, Dętki 
do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki 
do opon do kół pojazdów, Dętki do opon pojazdów, Siatki 
bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Zestawy 
narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia 
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy 
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamul-
cowe do pojazdów, Amortyzatory do pojazdów, Bagażniki 
na narty do samochodów, Kolce do opon, Opony do pojaz-
dów, Opony pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżniko-
wania opon, Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy 
gąsienicowe], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [typu 
ciągnikowego], Opony bezdętkowe do rowerów, Opony 
bezdętkowe do motocykli, Wentyle do opon pojazdów.

(210) 531987 (220) 2021 07 23
(731) SURF CO LTDA., Sao Paulo, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANG LOOSE

(531) 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 531999 (220) 2021 07 26
(731) FORTUNA MAŁGORZATA, FORTUNA PAWEŁ 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE MAGROF MAŁGORZATA I PAWEŁ 
FORTUNA SPÓŁKA CYWILNA, Głogów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR Maritime Residence

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 26.11.13
(510), (511) 36 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi, 43 Obiekty noclegowe tury-
styczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

(210) 532335 (220) 2021 08 02
(731) PERSAN, S.A., Sevilla, ES
(540) (znak słowny)
(540) #Persánzaczystyizdrowyświat
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne i preparaty toaletowe, 
niemedyczne pasty do zębów, niemedyczne produkty per-
fumeryjne, olejki eteryczne, Preparaty do wybielania i inne 
substancje do czyszczenia odzieży, Preparaty do czysz-
czenia, polerowania, odtłuszczania i skrobania, 35 Zarzą-
dzanie, organizacja i administrowanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, Prace biurowe dla osób trzecich, Administro-
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wanie programami zachęt w celu promowania sprzedaży, 
Marketing handlowy (niebędący sprzedażą), Usługi w za-
kresie promowania sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz poprzez światowe sieci informatyczne 
produktów kosmetycznych i preparatów toaletowych, nie-
medycznych past do zębów, niemedycznych produktów 
perfumeryjnych, olejków eterycznych, Preparatów do wy-
bielania i innych substancji do czyszczenia odzieży, Prepa-
ratów do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i skroba-
nia, Reklama dla osób trzecich, Dystrybucja reklamy, mar-
ketingu i materiałów w celach promocyjnych, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Systemy 
promocji produktów, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, a w szczególności Internetu, Reklama handlowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefo-
nicznych, Reklama w regularnych publikacjach, broszurach 
i dziennikach, Reklama w czasopismach, Reklama w elek-
tronicznych panelach reklamowych.

(210) 532336 (220) 2021 08 02
(731) PERSAN, S.A., Sevilla, ES
(540) (znak słowny)
(540) #Persánefektmotyla
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne i preparaty toaletowe, 
niemedyczne pasty do zębów, niemedyczne produkty per-
fumeryjne, olejki eteryczne, Preparaty do wybielania i inne 
substancje do czyszczenia odzieży, Preparaty do czysz-
czenia, polerowania, odtłuszczania i skrobania, 35 Zarzą-
dzanie, organizacja i administrowanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, Prace biurowe dla osób trzecich, Administro-
wanie programami zachęt w celu promowania sprzedaży, 
Marketing handlowy (niebędący sprzedażą), Usługi w za-
kresie promowania sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz poprzez światowe sieci informatyczne 
produktów kosmetycznych i preparatów toaletowych, nie-
medycznych past do zębów, niemedycznych produktów 
perfumeryjnych, olejków eterycznych, Preparatów do wy-
bielania i innych substancji do czyszczenia odzieży, Prepa-
ratów do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i skroba-
nia, Reklama dla osób trzecich, Dystrybucja reklamy, mar-
ketingu i materiałów w celach promocyjnych, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Systemy 
promocji produktów, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, a w szczególności Internetu, Reklama handlowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefo-
nicznych, Reklama w regularnych publikacjach, broszurach 
i dziennikach, Reklama w czasopismach, Reklama w elek-
tronicznych panelach reklamowych.

(210) 532553 (220) 2021 08 09
(731) KANTOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLEO HEAT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.13
(510), (511) 9 Termostat, Moduły, 11 Folia grzewcza, Sys-
tem grzewczy, Promienniki, Panele sterujące, Ogrzewacze,  
16 Taśma klejąca.

(210) 532611 (220) 2021 08 12
(731) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Don`t worry, Mom!

(531) 02.05.08, 21.03.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, 
Perfumy, Olejki eteryczne, Olejki perfumeryjne, Oliwki nawilża-
jące dla dzieci, Preparaty do mycia, Preparaty do higieny intym-
nej, Kosmetyki do opalania, Dezodoranty do użytku osobistego, 
Odświeżacze do ust w aerozolu, Preparaty do golenia, Kremy 
do golenia, Płyny po goleniu, Sole do kąpieli inne niż leczni-
cze, Kosmetyki dla dzieci i młodzieży, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne, Kremy do rąk, 
Mleczka i balsamy do ciała, Maseczki, Lotony kosmetyczne, Pa-
sty do zębów, Proszki i płyny do zębów, Lakiery do paznokci, 
Toniki, Żele, Odżywki, Preparaty do kąpieli, Sole wspomagają-
ce wyszczuplanie, Maski do zabiegów kosmetycznych, Kremy 
do pillingu, Preparaty do makijażu, Preparaty kosmetyczne wy-
szczuplające, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pomadki, Szminki, 
Szampony, Preparaty do pielęgnacji włosów, Odżywki do wło-
sów, Maski do włosów, Farby do włosów, Preparaty do kręcenia 
włosów, Lakiery do włosów, Cienie, Pudry, Fluidy do makijażu, 
Błyszczyki, Maskary, Tusze do rzęs, Zmywacze do paznokci, Pły-
ny i proszki do prania, Płyny do płukania, Płyny do mycia naczyń, 
Płyny do mycia szyb, Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia 
powierzchni, Płyny do czyszczenia płytek ceramicznych, Płyny 
do nabłyszczania płytek ceramicznych, Płyny do czyszczenia 
kamienia naturalnego, Płyny do nabłyszczania kamienia na-
turalnego, Płyny do czyszczenia powierzchni szklanych, Płyny 
do nabłyszczania powierzchni szklanych, Saszetki zapachowe 
do bielizny, Środki do namaczania bielizny, Chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, Preparaty do czyszczenia, Kroch-
mal, Mydła, Mydła w płynie, Preparaty do odtłuszczania, Środki 
czyszczące i polerujące do parkietu, Pasty do mebli i do podło-
gi, Pasty do skór, Preparaty do polerowania, 5 Wyroby cukierni-
cze dla diabetyków, Słodycze dla diabetyków, Cukierki z mikro-
elementami do celów leczniczych, Żywność do celów medycz-
nych, Napoje dla diabetyków, Artykuły żywnościowe dla diabe-
tyków, W tym z rolnictwa ekologicznego, Preparaty dietetyczne 
dla diabetyków, Preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, 
Chleb dla diabetyków, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, 
Odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, Żywność dla 
niemowląt, Mleko dla niemowląt, Mleko w proszku dla dzieci 
i niemowląt, Preparaty mineralne, Preparaty odżywcze z mi-
kroelementami dla dzieci, Preparaty podnoszące odporność 
organizmu, Wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, Mineralne dodatki do żywności, Wzbogacając 
organizm w niezbędne witaminy, Pierwiastki i mikroelementy, 
Suplementy diety, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Guma do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, Cu-
kierki zawierające preparaty witaminowe, Soki i napoje diete-
tyczne, Soki i napoje odżywcze, Soki i napoje regeneracyjne, 
Soki i napoje lecznicze, Soki i napoje podnoszące odporność 
organizmu, Produkty higieniczne, Chusteczki nawilżane anty-
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bakteryjne, Materiały opatrunkowe, Pieluchy dla niemowląt, 
Pielucho-majtki dziecięce, 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cu-
kiernicze, Słodycze, Cukierki, Lizaki, Desery, Ciasta i ciastka, Lody, 
Desery lodowe, Wyroby na bazie kakao i czekolady, Kakao, Cze-
kolada, Czekoladki, Batony, Bombonierki, Kawa, Herbata, Napoje 
na bazie kawy, Herbaty i kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa 
naturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Bułki, Bułeczki słod-
kie, Miód, Melasa (syropy), Wszystkie powyższe również jako 
produkty ekologiczne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, także 
za pomocą sieci Internet towarów takich jak: zdrowa żywność, 
produkty spożywcze rolnictwa ekologicznego, spożywcze pro-
dukty lecznicze, napoje spożywcze, produkty dla diabetyków, 
wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze dla diabetyków, 
napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabety-
ków, w tym z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne 
dla diabetyków, preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, 
chleb dla diabetyków, żywności dla dzieci, owoce konserwowa-
ne, suszone i gotowane, warzywa konserwowane, suszone i go-
towane, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty 
spożywcze i napoje na bazie soi nie ujęte w innych klasach, soja 
konserwowana, sałatki, zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
słodycze, produkty rolnictwa ekologicznego takie jak: kawa, 
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, lody, miód, melasa (syropy), ekologiczne produkty rolne, 
ogrodnicze i leśne, nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów na bazie produktów ekologicznych, preparaty wzmacniają-
ce organizm, suplementy diety, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, 
perfumy oraz chemia gospodarcza.

(210) 532648 (220) 2021 08 13
(731) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź; 

EDVENTURE RESEARCH LAB SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR VRneck SOLUTION

(531) 02.09.22, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i wetery-
naryjne, Narzędzia do diagnostyki medycznej, Przyrządy 
diagnostyczne do użytku medycznego, Aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii, 38 Udostępnianie komputerowej bazy danych, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Przydzielanie dostępu 
do komputerowej bazy danych, 41 Usługi edukacyjne, Szko-
lenie i instruktaż, 42 Opracowywanie baz danych, Utrzymy-
wanie baz danych, Hosting komputerowych baz danych, 
Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Programowanie kom-
puterów w dziedzinie medycyny, Usługi badawcze w dzie-
dzinie medycyny i farmakologii, 44 Usługi medyczne, Usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, Fizjoterapia, Rehabilitacja fi-
zyczna.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 532649 (220) 2021 08 13
(731) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź; 

EDVENTURE RESEARCH LAB SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) (znak słowny)
(540) VRneck SOLUTION
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i wetery-
naryjne, Narzędzia do diagnostyki medycznej, Przyrządy 
diagnostyczne do użytku medycznego, Aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii, 38 Udostępnianie komputerowej bazy danych, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Przydzielanie dostępu 
do komputerowej bazy danych, 41 Usługi edukacyjne, Szko-
lenie i instruktaż, 42 Opracowywanie baz danych, Utrzymy-
wanie baz danych, Hosting komputerowych baz danych, 
Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Programowanie kom-
puterów w dziedzinie medycyny, Usługi badawcze w dzie-
dzinie medycyny i farmakologii, 44 Usługi medyczne, Usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, Fizjoterapia, Rehabilitacja fi-
zyczna.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 532958 (220) 2021 08 20
(731) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ 

I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODOPIECZNI OJCA PIO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.03.01, 02.01.30
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Materiały drukowane, 
Świadectwa, Dyplomy, Broszury, Albumy ilustrowane, Czaso-
pisma [periodyki], Miesięczniki, Kalendarze, Okólniki religij-
ne, Książki z pieśniami religijnymi, Fotografie, Afisze, Plakaty, 
Gazety, Albumy, Książki, Rysunki, koperty, Drukowane zapro-
szenia, Programy imprez, Przewodniki, Drukowany materiał 
promocyjny, Nadruki, Nalepki, 35 Reklama, Promocja, Usługi 
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i re-
ligijnej, Promowanie działalności na rzecz rozwoju i propago-
wania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, Usługi reklamowe 
ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw 
chrześcijańskich, Promocja on-line sieci komputerowych 
i stron internetowych, Promowanie świadomości społecznej 
na temat znaczenia modlitwy oraz wzmacnianie i mobilizo-
wanie wiernych do wstawiennictwa w imieniu zubożałych, 
pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk żywiołowych, 
Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie osób fi-
zycznych w celu realizacji projektów na rzecz zubożałych, 
pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk żywiołowych, 
Dostarczanie informacji dotyczących świadomości społecz-
nej na temat znaczenia modlitwy, Usługi w zakresie publi-
kowania tekstów reklamowych, Kampanie marketingowe 
w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, Promowanie towarów i usług osób 
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trzecich w Internecie, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijań-
skiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, 
Dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, 
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Zarządzanie bazami 
danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w kom-
puterowych bazach danych, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Informacja do-
tycząca ww. Usług, w tym prezentowana on-line, 36 Zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, 
Zbiórki funduszy, Usługi organizowania zbiórki funduszy, Or-
ganizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Sponsorowanie finansowe podmio-
tów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytu-
cji i organizacji, Organizowanie pomocy finansowej na rzecz 
osób trzecich, Informacja dotycząca ww. usług, w tym pre-
zentowana on-line, 38 Dostarczanie powiadomień pocztą 
elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie wia-
domości internetowych, Transmisja treści multimedialnych 
przez Internet, Nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, Udostęp-
nianie forów internetowych on-line, Udostępnianie chat-ro-
omów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line, Przesyłanie 
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Usługi 
w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo przez sieci kompu-
terowe, mianowicie ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, 
znakowanie i elektroniczna transmisja danych, informacji, 
audio i obrazów wideo, Udostępnianie forum on-line do na-
bycia produktów lub wymiany opinii za pośrednictwem 
skomputeryzowanej sieci, Elektroniczna transmisja danych 
do wnoszenia płatności dla użytkowników sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych, 39 Organizowanie podróży, 
Organizowanie wycieczek, Organizowanie pielgrzymek, 
Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
Usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, Usługi 
w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, 
Usługi organizowania wyjazdów turystycznych o charak-
terze religijnym, Informacja dotycząca ww. usług, w tym 
prezentowana on-line, 41 Organizowanie kongresów, zjaz-
dów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wy-
staw, spotkań dyskusyjnych, Organizowanie zgromadzeń, 
marszów, manifestacji i pochodów, Usługi organizowania 
koncertów oraz imprez kulturalnych, Edukacja, Edukacja 
religijna, Szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, Usługi 
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Publikowanie, 
Publikowanie tekstów, Publikacja broszur, Publikacja czaso-
pism, Publikowanie dokumentów, Publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie elek-
troniczne, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie materia-
łów multimedialnych on-line, Usługi w zakresie publikacji 
biuletynów, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydaw-
nicze, Wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, 
Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperio-
dycznych, innych niż teksty reklamowe, Informacja doty-
cząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 45 Usługi 
religijne, Udostępnianie informacji o religii, Organizowa-
nie zgromadzeń religijnych, Organizowanie ceremonii 
religijnych, Doradztwo duchowe, Usługi duchowe, Do-
radztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomo-
cą aplikacji mobilnych do pobrania, Informacja dotycząca 
ww. usług, w tym prezentowana on-line.

(210) 532959 (220) 2021 08 20
(731) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ 

I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLADAMI OJCA PIO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.30
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Materiały drukowane, 
Świadectwa, Dyplomy, Broszury, Albumy ilustrowane, Czaso-
pisma [periodyki], Miesięczniki, Kalendarze, Okólniki religij-
ne, Książki z pieśniami religijnymi, Fotografie, Afisze, Plakaty, 
Gazety, Albumy, Książki, Rysunki, koperty, Drukowane zapro-
szenia, Programy imprez, Przewodniki, Drukowany materiał 
promocyjny, Nadruki, Nalepki, 35 Reklama, Promocja, Usługi 
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i re-
ligijnej, Promowanie działalności na rzecz rozwoju i propago-
wania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, Usługi reklamowe 
ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw 
chrześcijańskich, Promocja on-line sieci komputerowych 
i stron internetowych, Promowanie świadomości społecznej 
na temat znaczenia modlitwy oraz wzmacnianie i mobilizo-
wanie wiernych do wstawiennictwa w imieniu zubożałych, 
pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk żywiołowych, 
Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie osób fi-
zycznych w celu realizacji projektów na rzecz zubożałych, 
pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk żywiołowych, 
Dostarczanie informacji dotyczących świadomości społecz-
nej na temat znaczenia modlitwy, Usługi w zakresie publiko-
wania tekstów reklamowych, Kampanie marketingowe w za-
kresie ochrony wartości chrześcijańskich, Promowanie wyda-
rzeń specjalnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośred-
nictwem współczesnych środków przekazu, Dystrybucja 
prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, Dystrybucja 
materiałów promocyjnych, Zarządzanie bazami danych, Gro-
madzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych 
bazach danych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów, Informacja dotycząca ww. usług, 
w tym prezentowana on-line, 36 Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy, 
Usługi organizowania zbiórki funduszy, Organizowanie wy-
darzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charyta-
tywne, Sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym 
osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, 
Organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, 
Informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-
-line, 38 Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną 
za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie wiadomości inter-
netowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Emisja 
filmów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Udostępnianie forów interneto-
wych on-line, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych 
tablic ogłoszeń on-line, Przesyłanie wiadomości za pośred-
nictwem witryny internetowej, Usługi w zakresie transmisji 
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audio, tekstu i wideo przez sieci komputerowe, mianowicie 
ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, znakowanie i elek-
troniczna transmisja danych, informacji, audio i obrazów wi-
deo, Udostępnianie forum on-line do nabycia produktów lub 
wymiany opinii za pośrednictwem skomputeryzowanej sie-
ci, Elektroniczna transmisja danych do wnoszenia płatności 
dla użytkowników sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
39 Organizowanie podróży, Organizowanie wycieczek, Orga-
nizowanie pielgrzymek, Organizowanie i rezerwowanie wy-
cieczek ze zwiedzaniem, Usługi organizacji podróży o cha-
rakterze religijnym, Usługi w zakresie organizacji zwiedzania 
miejsc kultu religijnego, Usługi organizowania wyjazdów tu-
rystycznych o charakterze religijnym, Informacja dotycząca 
ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41 Organizowanie 
kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, 
wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, Organizowanie 
zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, Usługi or-
ganizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, Edukacja, 
Edukacja religijna, Szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, 
Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Publiko-
wanie, Publikowanie tekstów, Publikacja broszur, Publikacja 
czasopism, Publikowanie dokumentów, Publikowanie mate-
riałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie 
elektroniczne, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Multimedial-
ne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie mate-
riałów multimedialnych on-line, Usługi w zakresie publikacji 
biuletynów, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawni-
cze, Wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, Usługi 
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, in-
nych niż teksty reklamowe, Informacja dotycząca ww. usług, 
w tym prezentowana on-line, 45 Usługi religijne, Udostęp-
nianie informacji o religii, Organizowanie zgromadzeń reli-
gijnych, Organizowanie ceremonii religijnych, Doradztwo 
duchowe, Usługi duchowe, Doradztwo dotyczące kierunku 
duchowego rozwoju, Usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobra-
nia, Informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana 
on-line.

(210) 532985 (220) 2021 08 18
(731) ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) k GALERIA KATOWICKA

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.10
(510), (511) 35  Usługi menedżerskie, prowadzenie intere-
sów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi badania rynku, 
w tym rynku nieruchomości, promocja inwestycji w zakre-
sie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługo-
wych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i za-
rządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, kompleksowa 

oferta różnorodnych towarów umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów w sklepach i hurtowniach 
branży chemicznej, fotograficznej, ogrodniczej, rolniczej, 
perfumeryjnej, drogeryjnej, kosmetycznej, oświetlenio-
wej, farmaceutycznej, medycznej, technicznej, stolarskiej, 
metalowej, budowlanej, elektrycznej, hydraulicznej, my-
śliwskiej, wędkarskiej, sportowej, papierniczej, księgarskiej, 
pamiątkarskiej, artykułów gospodarstwa domowego, 
komputerowej, ortopedycznej, turystycznej, obuwniczej, 
zegarmistrzowskiej, muzycznej, meblarskiej, przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, skórzanej, odzieżowej, szczotkarskiej, 
tekstylnej, włókienniczej, zabawkarskiej, alkoholowej, zoo-
logicznej, tytoniowej, spożywczej w tym mięsnej, rybnej, 
drobiarskiej, warzywniczej, mleczarskiej, cukierniczej, de-
likatesowej oraz w sklepach wielobranżowych, supermar-
ketach i galeriach handlowych o asortymentach z tych 
branż w tym także ze sprzedażą ratalną, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, usługi w zakresie organizowania 
wystaw dzieł sztuki w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, 
pokazy towarów, administrowanie i zarządzanie miejscami 
wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, dobór 
personelu za pomocą testów, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi 
deweloperskie w formie doradztwa dotyczącego organi-
zowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi 
oraz dostarczanie informacji o działalności gospodarczej 
w zakresie budownictwa, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dziełami sztuki, 36 Ubezpieczenia, analizy fi-
nansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje 
i usługi finansowe, sprzedaż na kredyt, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami 
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, 
leasing nieruchomości, wydzierżawianie i wynajmowanie 
nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nierucho-
mościami, prowadzenie punktów wykonujących operacje 
bankowe, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowa-
dzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa bo-
nów wartościowych i kart kredytowych, usługi wyceny fi-
nansowej, prowadzenie kantorów wymiany walut, prowa-
dzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych 
z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, spon-
sorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie 
przedmiotów w depozyt, wycena nieruchomości, usługi 
doradztwa w zakresie inwestycji, inwestycje kapitałowe, 
inwestycje na rynku nieruchomości, usługi developerskie 
w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowla-
ne, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynaj-
mu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni 
handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie bu-
dynkami mieszkalnymi i biurowymi, ściąganie czynszów 
dotyczących budynków mieszkalnych i biurowych, wy-
najem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości miesz-
kalnych i biurowych, usługi w zakresie administrowania 
i wynajmu pomieszczeń handlowych, identyfikacja dzieł 
sztuki, zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi budowlane 
w tym budowa nowych obiektów, wyposażanie w insta-
lacje budowlane, przebudowy, remonty, montaż i napra-
wy budynków i budowli, usługi instalacyjne hydrauliczne, 
elektryczne i wentylacyjne, naprawa i czyszczenie pojaz-
dów w stacjach obsługi, informowanie o materiałach bu-
dowlanych, sprzątanie budynków, prowadzenie punktów 
usług pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy 
komputerów, budowanie pawilonów handlowych i skle-
pów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, insta-
lacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, 
mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, 
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klimatyzacyjnych i chłodniczych, usługi w zakresie na-
prawy i wymiany opon samochodowych, instalowanie 
i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamanio-
wych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym 
telefonów, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, usługi 
w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budow-
lany w ramach usług deweloperskich, 39 Usługi związane 
z prowadzeniem parkingów samochodowych, dostarcza-
nie towarów, dystrybucja gazet, dystrybucja towarów, wy-
najmowanie garaży, informacja o składowaniu, informacja 
o transporcie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
wypożyczanie chłodziarek i lad chłodniczych, magazyno-
wanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, 
pośrednictwo transportowe, wynajmowanie powierzchni 
w celu sprzedaży samochodów, wynajmowanie garaży 
i miejsc parkingowych, dostarczanie zgodnie z zamó-
wieniem przedmiotów wyposażenia, mebli i artykułów 
dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur i pomiesz-
czeń handlowych, 41 Usługi związane z prowadzeniem 
klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, 
sal kinowych, informowanie o imprezach rozrywkowych 
i o rekreacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie konkursów i loterii, organizowanie zabaw 
i zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych 
i dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem dys-
kotek, organizowanie festiwali sztuki w tym festiwali filmo-
wych, prowadzenie klubów rozrywkowych i sportowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 
usługi w zakresie lunaparków, usługi w zakresie kultury 
fizycznej, organizowanie konkursów piękności, usługi im-
presaryjne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, muzea, parki rozrywki, planowanie przyjęć 
w zakresie ich części rozrywkowej, przedstawienia teatral-
ne, rezerwacja miejsc na widowiska, pokazy treningu, tre-
sura zwierząt, informacja o wypoczynku, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, filmowanie, reportaże fotograficzne, 42 Usługi w za-
kresie budowy i analiz systemów komputerowych, usługi 
w zakresie badania i udoskonalania nowych produktów, 
dekoracja wnętrz, odpłatne udostępnianie komputero-
wych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwa-
cja oprogramowania komputerów, usługi w zakresie grafiki 
artystycznej, projektowanie architektoniczne i budowlane, 
dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkalnych, biur 
i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego, 
usługi w zakresie planowania urbanistycznego w tym 
projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów 
z tego zakresu, 43 Dostarczanie potraw i napojów, usługi 
związane z prowadzeniem barów, restauracji, kafeterii, fast-
-foodów, załatwianie formalności związanych z tymczaso-
wym zakwaterowaniem, wypożyczanie konstrukcji prze-
nośnych, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół 
budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych, usługi 
w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, kosmetycz-
nych i manicure, 45 Usługi w zakresie ochrony budynków 
mieszkalnych i biurowych, ochrona mienia, opieka prawna, 
obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprze-
daży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, opieka 
nad dziećmi w klubach malucha, opieka nad dziećmi pod 
nieobecność rodziców.

(210) 533123 (220) 2021 08 25
(731) NOVUMEDICAL Inc., Carlsbad, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SYSTEM 5/95

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 01.05.01
(510), (511) 10 Rozpylacze aerozoli do celów medycznych, 
Analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, 
Urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, Analiza-
tory składu ciała, Urządzenia terapeutyczne z gorącym po-
wietrzem, Urządzenia do monitorowania tętna, Przyrządy 
do masażu estetycznego, Urządzenia do leczenia trądziku, 
Urządzenia do masażu, Aparatura do mikrodermabrazji, 
Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 
Wyciągi do celów medycznych, Przyrządy i przybory denty-
styczne, Urządzenia do analizy krwi, Analizatory do użytku 
medycznego, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów 
medycznych, Aparatura dentystyczna, elektryczna, Ban-
daże do stawów, Bańki lekarskie, Bransolety do celów me-
dycznych, Obuwie ortotyczne, Wibratory łóżkowe, Aparaty 
do masażu wibracyjnego, Urządzenia do mierzenia pozio-
mu cukru we krwi, Igły do akupunktury, Igły do zszywania, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Inhalatory, 
Inhalatory wodorowe, Lampy kwarcowe do celów medycz-
nych, Pierścienie biomagnetyczne do celów terapeutycz-
nych lub medycznych, Koce podgrzewane elektrycznie, 
do celów medycznych, Termoelektryczne kompresy [chirur-
gia], Odzież kompresyjna, Gorsety do celów medycznych, 
Fotele do celów medycznych lub dentystycznych, Lampy 
do celów medycznych [lecznicze], Lancety, Materace dmu-
chane do celów medycznych, Łóżka specjalnie skonstruowa-
ne do celów medycznych, Rękawice do masażu, Maski tera-
peutyczne na twarz, Łóżka wodne do celów medycznych, 
Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Meble 
wykonane specjalnie do celów medycznych, Prowadniki 
do celów medycznych, Nożyki do odcisków, Artykuły orto-
pedyczne, Bandaże ortopedyczne na kolana, Pasy do celów 
ortopedycznych, Oftalmometry, Oftalmoskopy, Pończochy 
przeciwżylakowe, Temblaki [bandaże podtrzymujące], Prze-
ścieradła na łóżka chorych, Poduszki przeciw bezsenności, 
Podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, 
Poduszki do celów medycznych, Dmuchane poduszki 
do celów medycznych, Poduszeczki chłodzące do udzie-
lenia pierwszej pomocy, Pasy do celów medycznych, elek-
tryczne, Aparaty do mierzenia cholesterolu, Prześcieradła dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Podkłady 
zapobiegające odleżynom, Bransoletki przeciwreumatycz-
ne, Obrączki przeciwreumatyczne, Aparaty do pomiaru ci-
śnienia tętniczego krwi, Separatory palców u nóg do celów 
ortopedycznych, Spirometry (aparatura medyczna), Opaski 
do akupresury, Wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia, 
Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, Chodziki do wspomagania po-
ruszania się, Boty do celów medycznych, Gorsety brzuszne, 
Podkładki brzuszne, 35 Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, Reklama, Agencje reklamowe, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Reklama korespondencyjna, Produkcja 
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filmów reklamowych, Usługi aukcyjne, Reklama zewnętrz-
na, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Audyt dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, Wyceny handlowe, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Badania 
w zakresie biznesu, Usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, 
Zarządzanie hotelami, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Zarządzanie biznesowe programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, Agencje informacji handlowej, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Komputerowe bazy da-
nych (Pozyskiwanie danych do -), Statystyczne zestawienia, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Usługi 
komunikacji korporacyjnej, Analizy kosztów, Pokazy towa-
rów, Projektowanie materiałów reklamowych, Rozpowszech-
nianie reklam, Kolportaż próbek, Powielanie dokumentów, 
Ekonomiczne prognozy, Biura pośrednictwa pracy, Audyt 
finansowy, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Fakturowanie, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Badania rynkowe, Usługi marketin-
gowe, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Usługi 
prenumeraty gazet dla osób trzecich, Reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Badania opinii publicznej, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Przygotowanie listy płac, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Dekoracja 
wystaw sklepowych, Marketing ukierunkowany, Przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, Produkcja programów typu 
telezakupy, Maszynopisanie, Uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Optymalizacja stron internetowych, Indekso-
wanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, Obróbka tekstów, Tworzenie tekstów 
reklamowych, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Ma-
saż, Pomoc medyczna, Usługi medyczne, Porady medyczne 
dla osób niepełnosprawnych, Opieka pielęgniarska, Badania 

przesiewowe, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Opieka palia-
tywna, Fryzjerstwo, Chirurgia plastyczna, Usługi medycyny 
alternatywnej, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Usługi wizażystów, Usługi analiz 
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, Aromaterapia, Szpitale, 
Usługi ortodontyczne, Usługi klinik medycznych, Ośrodki 
zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Usługi optyczne, Salony 
piękności, Sanatoria (Usługi -), Usługi solariów, Usługi tele-
medyczne, Manicure, Wypożyczanie sprzętu medycznego, 
Wypożyczanie instalacji sanitarnych, Usługi dentystyczne, 
Usługi terapeutyczne, Porady w zakresie farmakologii, Fizjo-
terapia.

(210) 533207 (220) 2021 08 26
(731) CZERNOMYSY-FUROWICZ DANUTA ADIUMENTUM, 

Suliborek; SUMARA ANDRZEJ SUMARA-LESTERPROJEKT, 
Słutowo

(540) (znak słowny)
(540) ONK organiczne nawozy kompozytowe, biomasa, 

biowęgiel i bakterie glebowe z naszego biotonu
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy organiczne, Kompost orga-
niczny, Kompost, Mikroorganizmy (Kultury -) inne niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 533445 (220) 2021 09 01
 (310) 00003685662 (320) 2021 08 24 (330) GB
(731) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, 

Leopardstown Dublin, IE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMP

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały kon-
strukcyjne metalowe, Przenośne struktury metalowe, Mate-
riały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Przewody 
nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, 
Drobne wyroby żelazne, Pojedyncze drobne wyroby metalo-
we, Metalowe przewody i rury, Metalowe kasy pancerne, Rudy 
metali, Aluminium [glin], Drut aluminiowy, Folia aluminiowa, 
Taśmy do związywania metalowe, Obręcze do beczek metalo-
we, Baryłki [beczki] metalowe, Kosze metalowe, Kapsle do bu-
telek metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, Kapsle uszczel-
niające z metalu do butelek, Zamknięcia do butelek z metalu, 
Metalowe elementy łączące do butelek, Butelki metalowe, 
Zamknięcia do pudełek metalowe, Pudełka z metali nieszla-
chetnych, Pojemniki z metalu, Pojemniki do przechowywania 
żywności metalowe, Zamknięcia do pojemników metalowe, 
Metalowe pasy do łączenia stosowane na opakowaniach, 
Folie metalowe do zawijania i pakowania, Taśmy metalowe, 
Opaski metalowe, Folia metalowa do pakowania, Arkusze ma-
teriałów metalowych do pakowania, Pojemniki do pakowania 
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metalowe, Konserwowe pudełka z metalu, Puszki konser-
wowe, Puszki, Uszczelniające kapsle z metalu, Folie z metalu 
do pakowania, Metalowe folie do owijania, metalowe mate-
riały do pakowania, Puszki metalowe, Zamknięcia metalowe, 
Pokrywy z metalu, Metalowe pierścienie będące częściami 
metalowych zamknięć, Puszki z blachy ocynkowanej, Pusz-
ki aluminiowe, Puszki metalowe na napoje, Puszki na napoje 
z blachy ocynkowanej, Aluminiowe puszki na napoje, Butelki 
z blachy ocynkowanej, Butelki aluminiowe, Puszki metalowe 
do żywności przetworzonej, Puszki z blachy ocynkowanej 
do żywności przetworzonej, Puszki aluminiowe do żywności 
przetworzonej, Puszki metalowe do suchej żywności, Puszki 
z blachy ocynkowanej do suchej żywności, Puszki aluminiowe 
do suchej żywności, Puszki metalowe do farb i powłok, Pusz-
ki z blachy ocynkowanej do farb i powłok, Puszki aluminiowe 
do farb i powłok, Puszki metalowe do aerozoli, Puszki z blachy 
ocynkowanej do aerozoli, Puszki aluminiowe do aerozoli, Spe-
cjalistyczne puszki z metalu w tym kegi na piwo, Kegi na piwo 
z blachy ocynkowanej i aluminium, Puszki metalowe na żyw-
ność dla niemowląt, Puszki z blachy ocynkowanej na żywność 
dla niemowląt, Puszki aluminiowe na żywność dla niemowląt, 
Puszki metalowe na cygara, Puszki na cygara z blachy ocynko-
wanej, Puszki aluminiowe na cygara, Wykonane z metalu den-
ka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające się zamknię-
cia i odrywalne zamknięcia, Wykonane blachy ocynkowanej 
denka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające się za-
mknięcia i odrywalne zamknięcia, Wykonane aluminium den-
ka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające się zamknię-
cia i odrywalne zamknięcia, Łatwo otwierające się zamknięcia 
i odrywalne zamknięcia do puszek metalowych w tym puszek 
z aluminium i blachy ocynkowanej, Części i osprzęt do wszyst-
kich uprzednio wymienionych towarów, 40 Drukowanie, Dru-
kowanie wzorów dla osób trzecich, Wykonane na zamówienie 
drukowanie opakowań i pojemników z metalu, Składanie ma-
teriałów na zamówienie dla osób trzecich, Grawerowanie, Dru-
kowanie szablonów, Lutowanie, Obróbka metali, Odlewanie 
metali, Powlekanie metalu, Barwienie metali [nie malowanie], 
Cięcie metalu, Wykańczanie metali, Kowalstwo, Hartowanie 
metali, Laminowanie metali, Galwanizacja metali, Wytłaczanie 
metali, Tłoczenie metali, Odpuszczanie metali, Wytłaczanie 
metalu, Emaliowanie metalu, Kucie metalu, Kształtowanie me-
talu, Tłoczenie metalu, Odpuszczanie metalu, Informacja i do-
radztwo dotyczące wymienionych wyżej usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz badania i projektowanie 
odnoszące się do nich, Przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w zakre-
sie testowania materiałów, Doradztwo w dziedzinie kontroli 
jakości, Testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, Usługi w zakresie testowania ma-
teriałów, Testowanie i analiza materiałów, Testowanie i ocena 
materiałów, Testowanie nowych produktów, Monitorowanie 
procesu w celu zapewnienia jakości, Badanie jakości produk-
tów, Testowanie bezpieczeństwa produktów, Usługi zapew-
nienia jakości, Testy jakości, Usługi w zakresie projektowania 
komercyjnego, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowa-
nia, Projektowanie produktów konsumenckich, Usługi projek-
towania na zamówienie, Doradztwo w zakresie projektowa-
nia, Analizy wykonalności projektu, Projektowanie produktów, 
Projektowanie opakowań, Projektowanie nowych produktów, 
Wzornictwo i rozwój produktów, Kontrola jakości, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, Badania naukowe, Badania techniczne, Usługi techniczne 
w zakresie opakowań metalowych, Badania, projektowanie 
i rozwój opakowań metalowych, Informacja i doradztwo do-
tyczące wymienionych wyżej usług.

(210) 533448 (220) 2021 09 01
 (310) 00003685662 (320) 2021 08 24 (330) GB
(731) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, 

Leopardstown Dublin, IE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMP

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały 
konstrukcyjne metalowe, Przenośne struktury metalowe, 
Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Prze-
wody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszla-
chetnych, Drobne wyroby żelazne, Pojedyncze drobne wy-
roby metalowe, Metalowe przewody i rury, Metalowe kasy 
pancerne, Rudy metali, Aluminium [glin], Drut aluminiowy, 
Folia aluminiowa, Taśmy do związywania metalowe, Obręcze 
do beczek metalowe, Baryłki [beczki] metalowe, Kosze meta-
lowe, Kapsle do butelek metalowe, Nakrętki metalowe do bu-
telek, Kapsle uszczelniające z metalu do butelek, Zamknięcia 
do butelek z metalu, Metalowe elementy łączące do bute-
lek, Butelki metalowe, Zamknięcia do pudełek metalowe, 
Pudełka z metali nieszlachetnych, Pojemniki z metalu, Po-
jemniki do przechowywania żywności metalowe, Zamknię-
cia do pojemników metalowe, Metalowe pasy do łączenia 
stosowane na opakowaniach, Folie metalowe do zawijania 
i pakowania, Taśmy metalowe, Opaski metalowe, Folia meta-
lowa do pakowania, Arkusze materiałów metalowych do pa-
kowania, Pojemniki do pakowania metalowe, Konserwowe 
pudełka z metalu, Puszki konserwowe, Puszki, Uszczelniające 
kapsle z metalu, Folie z metalu do pakowania, Metalowe folie 
do owijania, metalowe materiały do pakowania, Puszki me-
talowe, Zamknięcia metalowe, Pokrywy z metalu, Metalowe 
pierścienie będące częściami metalowych zamknięć, Puszki 
z blachy ocynkowanej, Puszki aluminiowe, Puszki metalowe 
na napoje, Puszki na napoje z blachy ocynkowanej, Alumi-
niowe puszki na napoje, Butelki z blachy ocynkowanej, Butel-
ki aluminiowe, Puszki metalowe do żywności przetworzonej, 
Puszki z blachy ocynkowanej do żywności przetworzonej, 
Puszki aluminiowe do żywności przetworzonej, Puszki me-
talowe do suchej żywności, Puszki z blachy ocynkowanej 
do suchej żywności, Puszki aluminiowe do suchej żywności, 
Puszki metalowe do farb i powłok, Puszki z blachy ocynko-
wanej do farb i powłok, Puszki aluminiowe do farb i powłok, 
Puszki metalowe do aerozoli, Puszki z blachy ocynkowanej 
do aerozoli, Puszki aluminiowe do aerozoli, Specjalistyczne 
puszki z metalu w tym kegi na piwo, Kegi na piwo z blachy 
ocynkowanej i aluminium, Puszki metalowe na żywność dla 
niemowląt, Puszki z blachy ocynkowanej na żywność dla 
niemowląt, Puszki aluminiowe na żywność dla niemowląt, 
Puszki metalowe na cygara, Puszki na cygara z blachy ocyn-
kowanej, Puszki aluminiowe na cygara, Wykonane z metalu 
denka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające się za-
mknięcia i odrywalne zamknięcia, Wykonane blachy ocyn-
kowanej denka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające 
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się zamknięcia i odrywalne zamknięcia, Wykonane alumi-
nium denka i wieczka do puszek w tym łatwo otwierające się 
zamknięcia i odrywalne zamknięcia, Łatwo otwierające się 
zamknięcia i odrywalne zamknięcia do puszek metalowych 
w tym puszek z aluminium i blachy ocynkowanej, Części 
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
40 Drukowanie, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Wy-
konane na zamówienie drukowanie opakowań i pojemni-
ków z metalu, Składanie materiałów na zamówienie dla osób 
trzecich, Grawerowanie, Drukowanie szablonów, Lutowanie, 
Obróbka metali, Odlewanie metali, Powlekanie metalu, Bar-
wienie metali [nie malowanie], Cięcie metalu, Wykańczanie 
metali, Kowalstwo, Hartowanie metali, Laminowanie metali, 
Galwanizacja metali, Wytłaczanie metali, Tłoczenie metali, 
Odpuszczanie metali, Wytłaczanie metalu, Emaliowanie me-
talu, Kucie metalu, Kształtowanie metalu, Tłoczenie metalu, 
Odpuszczanie metalu, Informacja i doradztwo dotyczące 
wymienionych wyżej usług, 42 Naukowe i techniczne usłu-
gi i badania oraz badania i projektowanie odnoszące się 
do nich, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Projektowa-
nie i rozwój sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze w zakresie testowania 
materiałów, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Testo-
wanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich, Usługi w zakresie testowania materiałów, 
Testowanie i analiza materiałów, Testowanie i ocena mate-
riałów, Testowanie nowych produktów, Monitorowanie pro-
cesu w celu zapewnienia jakości, Badanie jakości produktów, 
Testowanie bezpieczeństwa produktów, Usługi zapewnienia 
jakości, Testy jakości, Usługi w zakresie projektowania ko-
mercyjnego, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, 
Projektowanie produktów konsumenckich, Usługi projekto-
wania na zamówienie, Doradztwo w zakresie projektowania, 
Analizy wykonalności projektu, Projektowanie produktów, 
Projektowanie opakowań, Projektowanie nowych produk-
tów, Wzornictwo i rozwój produktów, Kontrola jakości, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Badania naukowe, Badania techniczne, Usługi tech-
niczne w zakresie opakowań metalowych, Badania, projekto-
wanie i rozwój opakowań metalowych, Informacja i doradz-
two dotyczące wymienionych wyżej usług.

(210) 533480 (220) 2021 09 02
(731) ALSEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urwis.pl

(531) 14.03.21, 23.03.10, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i internetowej następujących towarów przezna-
czonych dla dzieci: zabawki, klocki, układanki, puzzle, karty 
do gier, gry, książeczki, naklejki, piórniki, plecaki i tornistry, 
worki i torby, przybory szkolne, figurki do zabawy, brelocz-
ki, maskotki, kukiełki, pacynki, lalki, ubrania dla lalek, domy 
dla lalek, wyposażenie domów dla lalek, głowy do stylizacji, 
pojazdy, garaże, pociągi, wagoniki dla pociągów, torowiska, 
stacje kolejowe, figurki kolejarzy i pracowników kolei, mo-
dele kolekcjonerskie, akcesoria modelarskie, ozdoby, bączki, 
bujaki, chodziki, jeździli, rowerki, łóżeczka, wózki, grzechot-

ki, gryzaki, karuzele, pozytywki, kostki logiczne, labirynty 
i przeplatanki, piłki, piramidki, projektory i lampki, kostiumy, 
akcesoria do zabawy bańkami mydlanymi, baseny, wanienki, 
nocniki, krzesełka, foteliki samochodowe, nosidełka i chusty, 
trampoliny, kosmetyki, zegary i budziki, portfele.

(210) 533567 (220) 2021 09 06
(731) 2KMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) auditomat

(531) 16.03.17, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Systemy komputerowe.

(210) 533568 (220) 2021 09 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowny)
(540) PYZDRA
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny.

(210) 533614 (220) 2021 09 07
(731) IGNACIUK MACIEJ, Żukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PT POD TRZEPAKIEM

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 533622 (220) 2021 09 06
(731) NANIKOWSKA EWELINA, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) taniko
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca,  
35 Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich poprzez wykonywanie usług również w ra-
mach handlu internetowego, Pośredniczenie w umowach 
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prezentacja to-
warów w mediach komunikacji dla handlu detalicznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprze-
daży wysyłkowej, on-line lub za pośrednictwem katalogów 
w odniesieniu do następujących towarów: odzież niemowlę-
ca, odzież dziecięca, Usługi organizowania targów i wystaw 
handlowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji.

(210) 533649 (220) 2021 09 07
 (310) 54147100 (320) 2021 03 09 (330) CN
(731) Hangzhou Shijing Technology Co., Ltd,  

Hangzhou City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EraClean

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elek-
tryczne], Urządzenia do czyszczenia parowe, Odkurzacze, 
Pralki, Maszyny do usuwania odpadków, Urządzenia do my-
cia naczyń stołowych, Maszyny rozpylające, Pakowarki, Ubija-
ki elektryczne, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów 
gospodarstwa domowego, Narzędzia ręczne o napędzie 
innym niż ręczny, Elektryczne mopy parowe, Zamiatarki bez-
przewodowe, Elektryczne urządzenia do mycia okien, Przy-
rządy do polerowania butów, elektryczne, Maszyny czyszczą-
ce do basenów, Maszyny i urządzenia do prania dywanów, 
elektryczne, Pakowarki żywności, Narzędzia ręczne o napę-
dzie elektrycznym, 11 Kaloryfery elektryczne, Urządzenia 
elektryczne do kąpieli stóp, Urządzenia chłodzące, Lodówki 
na kosmetyki, Wentylatory elektryczne, Krany, Akcesoria ła-
zienkowe, Sterylizatory, Urządzenia do oczyszczania wody, 
Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia i instalacje do goto-
wania, Sterylizatory do szczoteczek do zębów, Sterylizatory 
ultradźwiękowe do celów gospodarstwa domowego, Ste-
rylizatory butów do celów domowych, Elektryczne suszarki 
do butów do celów gospodarstwa domowego, Nawilżacze 
powietrza [do celów domowych], Oczyszczacze powietrza 
do samochodów, Oczyszczacze powietrza do lodówek, 
21 Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Kosze 
na śmieci, Szczotki do szorowania, Szczoteczki do zębów 
elektryczne, Nici dentystyczne, Urządzenia do usuwania 
kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, Grzebienie elek-
tryczne, Wyciskarki do pasty do zębów, Uchwyty na szczo-
teczki do zębów, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla 
zwierząt domowych, Kuwety dla kotów, Szczotki do sprząta-
nia, Koziołki pod noże, Wieszaki na ręczniki, Ultradźwiękowe 
urządzenia do odstraszania szkodników, Konewki, Zauto-
matyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Dyfuzory 
do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Niemechaniczne poidła dla zwierząt domo-
wych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, 
Odstraszacze komarów.

(210) 533828 (220) 2021 09 12
(731) LINKA JAROSŁAW ZAKŁAD STOLARSKI JARSTOL, 

Perzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J JARSTOL FABRYKA MEBLI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 20 Meble, Meble biurowe, Meble ogrodowe, Me-
ble metalowe, Meble kuchenne, Garderoby, Osprzęt nieme-
talowy do mebli, Szafy wnękowe, Osłony do kominków, Wy-
kończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Me-
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Altany [meble], 
Akcesoria do przechowywania ubrań, Żaluzje do wnętrz oraz 
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Wieszaki na ubra-
nia, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 
Ramy, Meble łazienkowe, Lustra (srebrzone szkło), Łóżka, po-
ściel, materace, poduszki, 35 Sprzedaż za pośrednictwem 
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hur-
towych mebli, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia 

wnętrz, altan [meble], mebli biurowych, mebli ogrodowych, 
mebli metalowych, mebli kuchennych, mebli łazienkowych, 
ram, mebli i drobnych akcesoriów wyposażenia domu, gar-
derob, osprzętu niemetalowego do mebli, szaf wnękowych, 
osłon do kominków, wykończeniowych elementów z two-
rzyw sztucznych do mebli, akcesoriów do przechowywania 
ubrań, żaluzji do wnętrz oraz elementów do zasłon i zasłon 
do wnętrz, luster [srebrzone szkło], łóżek, pościeli, materacy, 
poduszek, kap na łóżka, kotar na drzwi [zasłon], kołder, na-
rzut na łóżka, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon 
do łóżek dziecięcych [pościel], pokrowców i narzut na me-
ble, pokryć na materace, poszewek na poduszki [poszwy 
na poduszki], prześcieradeł na łóżka, tekstylnych mat na stół, 
wieszaków na ubrania, wieszaków stojących do ubrań [me-
ble] i haczyków na ubrania, uchwytów do zasłon z materia-
łów tekstylnych, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyliów i substytu-
tów tekstyliów, tkanin oraz nakryć tekstylnych stosowanych 
w gospodarstwie domowym, drobnych elementów metalo-
wych, 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.

(210) 534162 (220) 2021 09 17
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TVP Relaks
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyj-
ne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisa-
ne fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, 
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania foto-
grafii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie opra-
wione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, 
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
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Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-
we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja 
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów na-
grań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja 
radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, 
Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwa-
cje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów 
muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycz-
nych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów mu-
zycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów 
na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie 
koncertów muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie kon-
certów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na kon-
certy, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncer-
towych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, 

Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty 
muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncer-
tów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 534165 (220) 2021 09 17
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP NAUKA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 26.01.22
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficz-
ne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki 
do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fo-
tografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do prze-
chowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne 
niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry plan-
szowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami te-
lewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamo-
we, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, orga-
nizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi marketingu i public relations, Merchandising, Rekla-
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mowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra-
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, Gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, Kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sporto-
wych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej 
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] 
koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, in-
teraktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-
-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogło-
szeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów na-
grań: produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produk-
cja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty mu-
zyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, 
Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, 
Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja kon-
certów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja 
koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Re-
zerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów Organizowanie koncertów muzyki POP, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncer-
towych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezer-
wacji biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadza-
nie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci 
występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do te-
atru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu 
sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania tworze-
nia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, pro-
jektowanie graficzne.

(210) 534168 (220) 2021 09 17
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TVP NAUKA

(531) 26.01.22, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.11

(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne 
urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry 
komputerowe, Programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 
16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki inne publikacje w formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Foto-
grafie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy foto-
graficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawia-
nia fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki 
do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fo-
tografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przecho-
wywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjoner-
skie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, 
Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do dru-
kowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], 
Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Prze-
nośne gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane 
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe 
i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby choinko-
we, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamo-
wych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz 
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organiza-
cja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi marketingu i public relations, Merchandising, Reklamo-
wy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multime-
dialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, Gier, zabawek, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artyku-
łów, Kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie-
żowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, 
hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub tele-
sklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, 
Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przeka-
zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
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tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie in-
formacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych:Usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usłu-
gi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, 
Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakte-
rze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktyw-
nych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań 
i studiów nagrań: produkcja filmów, seriali, Realizacja spekta-
kli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty 
muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, 
Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Or-
ganizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów 
muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów 
muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja bile-
tów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów Organizo-
wanie koncertów muzyki POP, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncer-
ty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usłu-
gi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, orga-
nizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w zakresie 
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne.

(210) 534189 (220) 2021 09 20
(731) KOWALCZE MIRELLA PHARMIKO PHARMACY 

CONSULTING, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHARMIKO PHARMACY CONSULTING

(531) 27.05.01, 29.01.12, 19.11.01
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacje, 
41 Edukacja, publikowanie, pisanie tekstów.

(210) 534212 (220) 2021 09 21
(731) MACBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATAK SMAKU

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.11, 05.07.23, 04.05.99, 02.09.08, 
05.03.15

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 534268 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME NOIR 

CLASSIC
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze do rzęs, Sty-
lizatory do brwi, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Preparaty 
do pielęgnacji rzęs i brwi, Maski kosmetyczne, Kremy koloryzu-
jące, Środki toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosme-
tyki do celów medycznych, Kosmetyki kolorowe do celów me-
dycznych, Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, rzęs i brwi do celów leczniczych, Lecznicze tusze do rzęs, 
Lecznicze odżywki do rzęs, Odżywki na porost rzęs i brwi.

(210) 534270 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME CURL 

EFFECT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze do rzęs, Sty-
lizatory do brwi, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Preparaty 
do pielęgnacji rzęs i brwi, Maski kosmetyczne, Kremy koloryzu-
jące, Środki toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosme-
tyki do celów medycznych, Kosmetyki kolorowe do celów me-
dycznych, Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, rzęs i brwi do celów leczniczych, Lecznicze tusze do rzęs, 
Lecznicze odżywki do rzęs, Odżywki na porost rzęs i brwi.

(210) 534284 (220) 2021 09 21
(731) INTEGRACJA JP II, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA Integracja JP II
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalność gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Impresariat w działalności artystycznej, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Reklama, Sprzedaż detaliczna środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Przedszkola, Tłumaczenie języka migowego, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagają-
cych specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie], Wystawianie spektakli na żywo, 
Wyższe uczelnie [edukacja], 42 Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, 44 Fizjoterapia, 
Hospicja, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki 
rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, Terapia mowy, Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, Usługi medyczne, Usługi psychologów, 
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, 45 Opieka nad 
dziećmi pod nieobecność rodziców.

(210) 534304 (220) 2021 09 23
(731) STOMATOLOGIA BEZ BÓLU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DENTITY
(510), (511) 10 Implanty [protezy], Implanty [protezy] do chi-
rurgii stomatologicznej, Implanty [protezy] do użytku w chi-
rurgii żuchwy, Implanty [protezy] stosowane w chirurgii twa-
rzy, Implanty [protezy] stosowane w stomatologii, Implanty 
dentystyczne, Implanty dentystyczne wykonane z materia-
łów sztucznych, Implanty protetyczne, Implanty z materia-
łów sztucznych, Korony dentystyczne, Materiały na implanty 
do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Mosty 
do implantów do celów dentystycznych, Preparaty silikono-
we do implantacji kosmetycznych, Protezy i sztuczne im-
planty, Sztuczne zęby, Wsporniki implantów do celów denty-
stycznych, Aparatura dentystyczna, elektryczna, Aparaty or-
todoncyjne, Aparaty ortodontyczne, Aparaty rentgenowskie 
do użytku stomatologicznego i medycznego, Artykulatory 
dentystyczne, Czepki ochronne na włosy do noszenia przez 
dentystów, Części protetyczne do stomatologii, Części pro-
tez dentystycznych, Dentystyczne kolorniki odcieni, Denty-
styczne unieruchamiające podpórki do jamy ustnej do rent-
gena, Dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, Den-
tystyczne (Urządzenia i przyrządy -), Dentystyczne urządze-
nia rentgenowskie, Dentystyczne wkłady koronowo-korze-
niowe, Dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobiste-
go, Ekskawatory dentystyczne, Elektryczne irygatory jamy 
ustnej do użytku przez dentystów, Fotele dentystyczne, Fo-
tele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatolo-
gicznego, Fotele do celów medycznych lub dentystycznych, 
Fotele specjalnie przystosowane do celów stomatologicz-
nych, Fotele stomatologiczne, Gryzaki do złagodzenia lub 
ułatwienia ząbkowania, Gryzaki na ząbkowanie, Gryzaki pier-
ścienie dla ząbkujących dzieci, Gryzaki pierścienie do uśmie-

rzania bólu związanego z ząbkowaniem, Gryzaki w formie 
łańcuszków do uśmierzania bólu związanego z ząbkowa-
niem, Igły do celów stomatologicznych, Instrumenty 
do użytku w protetyce stomatologicznej, Irygatory przyzęb-
ne do użytku w leczeniu dentystycznym, Jednorazowe kąt-
nice do stomatologii zachowawczej, Jednorazowe końcówki 
wylotowe do strzykawek dentystycznych, Kątnice do stoma-
tologii zachowawczej, Klamerki [aparaty] na zęby, Klipsy den-
tystyczne do zabezpieczania istniejącej protezy zębowej, 
Końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, Koronki 
na zęby, Koronki zębowe, Lampy do użytku z przyrządami 
dentystycznymi, Lampy polimeryzacyjne [do utwardzania 
materiałów stomatologicznych], Lasery do celów denty-
stycznych, Leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku 
stomatologicznego, Lusterka dentystyczne, Lusterka ręczne 
do badań dentystycznych, Łyżki wyciskowe [dentystyczne], 
Masażery do dziąseł dla niemowląt, Maski ochronne do użyt-
ku przez pracowników stomatologii, Maski ochronne na nos 
do użytku dentystycznego, Maski ochronne na twarz 
do użytku dentystycznego, Meble wykonane specjalnie 
do użytku dentystycznego, Miazgociągi dentystyczne, Mię-
dzyzębowe przyrządy do unieruchamiania, Mostki denty-
styczne, Nakładki do prostowania zębów, Nakłady koronowe 
onlay, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Opraw-
ki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, Orto-
doncja (Aparaty -), Osłony ochronne na twarz do użytku den-
tystycznego, Pistolety do amalgamatu, Podkłady denty-
styczne, Pojemniki ochronne na zęby, Prostnice dentystycz-
ne, Protezy dentystyczne, Protezy stosowane w stomatolo-
gii, Protezy w postaci częściowych koron zębowych, Protezy 
w postaci pełnych koron zębowych, Protezy w postaci wkła-
dów, Protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przy-
twierdzane do struktury szkliwa, Protezy z porcelany o wyso-
kiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębiny, Przy-
bory do wieszania dentystycznych zdjęć rentgenowskich, 
Przyrządy do masowania dziąseł, Przyrządy do nakładania 
wypełnienia dentystycznego, Przyrządy do regulacji zębów 
[aparaty ortodontyczne], Przyrządy do użytku przy wstawia-
niu sztucznych zębów, Przyrządy do użytku przy wstawianiu 
protez dentystycznych, Przyrządy do użytku w przygotowy-
waniu sztucznych zębów, Przyrządy elektryczne do użytku 
przez dentystów przy pielęgnacji zębów, Przyrządy elek-
tryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji jamy 
ustnej, Przyrządy endodontyczne, Przyrządy i przybory den-
tystyczne, Przyrządy [irygatory jamy ustnej] stosowane przez 
dentystów do płukania dziąseł, Przyrządy koagulacyjne wy-
sokiej częstotliwości do celów dentystycznych, Przyrządy 
ortodontyczne, Przyrządy protetyczne do celów dentystycz-
nych, Przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów den-
tystycznych, Ramki do błon rentgenowskich do użytku den-
tystycznego, Rękawice do użytku stomatologicznego, Ręka-
wice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, 
Rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, Rurki 
do zastosowań dentystycznych, Ślinochrony [koferdamy], 
Sondy dentystyczne, Specjalne fotele do użytku stomatolo-
gicznego, Spektrofotometry dentystyczne, Spektrofotome-
try dentystyczne do ustalania koloru protezy dentystycznej, 
Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicz-
nego, Stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Strzykawki 
dentystyczne, Strzykawki do celów dentystycznych, Stymu-
latory dziąseł w przestrzeniach międzyzębowych stosowane 
w leczeniu dentystycznym, Szczoteczki międzyzębowe 
do użytku w leczeniu zębów, Szczypce do technicznych za-
biegów dentystycznych, Szczypce do użytku dentystyczne-
go, Szpilki z metali szlachetnych do użytku dentystycznego, 
Sztuczna szczęka, Sztuczne części zębów, Sztyfty z materia-
łów szlachetnych do użytku dentystycznego, Sztyfty korze-
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niowe dentystyczne, Sztyfty dentystyczne do sztucznych 
zębów, Tarcze odcinające do celów dentystycznych, Tarcze 
ścierne do celów stomatologicznych, Uchwyty do błon rent-
genowskich do użytku dentystycznego, Uchwyty mocujące 
do urządzeń wiercących do zastosowań stomatologicznych, 
Ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku denty-
stycznego, Urządzenia dentystyczne do frezowania, Urzą-
dzenia dentystyczne do leczenia obturacyjnego bezdechu 
sennego, Urządzenia dentystyczne równoległościowe, Urzą-
dzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użyt-
ku stomatologicznego, Urządzenia do dopasowywania 
sztucznych zębów, Urządzenia do dopasowywania protez 
dentystycznych, Urządzenia do naprawy zębów, Urządzenia 
do oceny choroby przyzębia, Urządzenia do odlewów den-
tystycznych, Urządzenia do polerowania zębów do użytku 
przez dentystów, Urządzenia do powielania dentystycznych 
filmów rentgenowskich, Urządzenia do rozpoznawania cho-
roby przyzębia, Urządzenia do użytku przez techników den-
tystycznych, Urządzenia do użytku przez asystentów stoma-
tologów, Urządzenia do użytku przy wytwarzaniu sztucz-
nych zębów, Urządzenia do użytku w ortodoncji, Urządzenia 
do wyświetlania obrazów dentystycznych, Urządzenia 
do wytwarzania protez dentystycznych, Urządzenia do za-
stosowania promieniowania laserowego do celów denty-
stycznych, Urządzenia i przyrządy dentystyczne, Urządzenia 
kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycznych urzą-
dzeń rentgenowskich, Urządzenia odsysające do użytku 
dentystycznego, Urządzenia RTG do obrazowania stomato-
logicznego, Urządzenia wibrujące do podgrzewania wo-
sków dentystycznych, Wiertła dentystyczne, Wiertła denty-
styczne do cięcia, Wiertła do użytku w stomatologii, Wiertła 
do wiertarek dentystycznych, Wiertła stomatologiczne, 
Wszczepialne protezy, Zamki do aparatów ortodontycznych, 
Zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowa-
nia w prostowaniu zębów, Zgłębniki stomatologiczne 
do użytku w leczeniu zębów, 35 Analiza danych bizneso-
wych, Analizy biznesowe rynków, Badania i pozyskiwanie in-
formacji o działalności gospodarczej, Badania rynku i analizy 
biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przed-
siębiorstwami, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Doradztwo biznesowe dotyczące fi-
nansowania rozwoju, Zarządzanie i doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, Księgowość i ra-
chunkowość, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Mar-
keting wydarzeń i szkoleń, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Usługi marketingowe w dziedzi-
nie stomatologii, Usługi reklamowe i marketingowe, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Reklama i marke-
ting, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, Opracowanie koncepcji marketingo-
wych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, Planowanie strategii marketingowych, Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Promowanie dzia-

łalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Dostarczanie informacji na te-
mat reklamy, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, Projektowanie badań marketingowych, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklama 
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklamy on-line, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, Marketing internetowy, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron interneto-
wych, 36 Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania fi-
nansowego, Usługi finansowe, Usługi doradcze w zakresie 
planowania finansowego, Doradcze usługi zarządzania fi-
nansowego, Doradztwo podatkowe, Konsultacje podatko-
we, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi w zakresie kapi-
tału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, Administrowanie 
finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów 
leczenia dentystycznego, Administrowanie i wystawianie 
polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej, 
Administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowot-
nej, Administrowanie ubezpieczeniami w ramach progra-
mów świadczeń z zakresu leków na receptę, Administrowa-
nie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki denty-
stycznej, Finansowanie opieki zdrowotnej, Gwarantowanie 
płatności kosztów leczenia na rzecz podróżnych z zagranicy, 
Gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróż-
nych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspo-
magania badań i procedur medycznych na rzecz osób będą-
cych w potrzebie, Organizowanie finansowania wydatków 
medycznych, Programy oszczędnościowe dotyczące opieki 
zdrowotnej, Programy oszczędnościowe związane ze zdro-
wiem, Programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń 
zdrowotnych, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpie-
czenia medyczne, Ubezpieczenie zdrowotne, Usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotny-
mi, Usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 
na rzecz instytucji badawczych, Usługi finansowania związa-
ne z opieką dentystyczną, Usługi gwarantowania ubezpie-
czeń medycznych, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdro-
wotnych, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń me-
dycznych, Usługi ubezpieczeń dentystycznych, Usługi ubez-
pieczenia medycznego świadczone na rzecz firm, Usługi 
ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, Usługi 
zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, 
Usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami 
dentystycznymi, 41 Usługi w zakresie edukacji zdrowotnej 
i kształcenia praktycznego, organizacji wykładów, semina-
riów, sympozjów, spotkań tematycznych, konferencji, kon-
gresów i konsultacji w zakresie medycyny, zwłaszcza stoma-
tologii, medycyny estetycznej, promocji zdrowia i zdrowego 
stylu życia, Usługi wydawnicze w zakresie publikacji książko-
wych i prasowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Nauczanie 
pielęgnacji stomatologicznej, Doradztwo w zakresie szkoleń 
medycznych, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakre-
sie planowania strategicznego związanego z reklamą, pro-
mocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe z zakre-
su zdrowia, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Or-
ganizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Orga-
nizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie progra-
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mów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkolenio-
wych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Szkolenia personelu, Szkolenia w zakresie obsługi 
urządzeń i instrumentów naukowych do badań laboratoryj-
nych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w za-
kresie higieny, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, 
Usługi szkolenia dla personelu, Usługi szkolenia zawodowe-
go, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, Za-
pewnianie szkoleń on-line. Doradztwo w zakresie szkoleń 
medycznych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Instruktaż w za-
kresie pielęgnacji ciała, Kursy szkoleniowe związane z medy-
cyną, Medyczne usługi edukacyjne, Nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Nauczanie w zakresie zdrowia, Opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, Organizacja warsztatów i se-
minariów, Organizowanie i prowadzanie sympozjów nauko-
wych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk 
medycznych, Organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, 
Organizowanie seminariów, Organizowanie seminariów 
i kongresów o tematyce medycznej, Organizowanie szkoleń 
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Organizowanie 
wykładów, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Prezentacja 
filmów w celach instruktażowych, Prowadzenie edukacyj-
nych programów wspierających dla pacjentów, Prowadzenie 
edukacyjnych programów wspierających dla pracowników 
służby zdrowia, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowa-
dzenie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów, semi-
nariów i warsztatów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych 
dotyczących zagadnień medycznych, Przygotowywanie 
tekstów do publikacji, Publikacja prac naukowych, Publiko-
wanie tekstów medycznych, Publikowanie wyników prób 
klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, Se-
minaria edukacyjne, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii 
kosmetycznej, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 
zdrowia, Sympozja związane z edukacją, Szkolenia technicz-
ne związane z higieną, Szkolenia w dziedzinie medycyny, 
Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 
Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
Usługi nauczania dotyczące medycyny, Usługi nauczania 
związane z branżą stomatologiczną, 42 Usługi doradztwa 
technicznego dotyczącego zdrowia, 44 Usługi medyczne, 
Kompleksowe usługi medyczne, stomatologiczne, zwłaszcza 
w zakresie stomatologii zachowawczej i estetycznej, implan-
tologii, protetyki, ortodoncji, endodoncji, chirurgii stomato-
logicznej, rentgenodiagnostyki, periodontologii, pedodon-
tyki, profilaktyki stomatologicznej (dentystycznej), leczenia 
stomatologicznego w narkozie oraz sedacji, Analiza kosme-
tyczna, Dopasowywanie protez, Doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, 
Doradztwo związane ze stomatologią, Elektroliza do celów 
kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Gabinety pielę-
gnacji skóry, Implantacja (wszczepianie) włosów, Informacja 
medyczna, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, 
Kliniki, Kliniki medyczne, Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie 
zorganizowanej opieki zdrowotnej, Opieka medyczna i zdro-
wotna, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze 

w zakresie zdrowia, Udzielanie informacji zdrowotnej, Kon-
sultacje dentystyczne, Konsultacje medyczne, Obrazowanie 
rentgenowskie do celów medycznych, Opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Pielęgnacja urody, 
Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Sto-
matologia z sedacją, Świadczenie usług medycznych, Udo-
stępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, 
Udzielanie informacji na temat stomatologii, Udzielanie in-
formacji o urodzie, Udzielanie porad medycznych w zakresie 
redukcji masy ciała, Udzielanie wiadomości i informacji 
w dziedzinie medycyny, Usługi asystenta dentysty, Usługi 
medycyny kosmetycznej i plastycznej, Usługi czyszczenia 
zębów, Usługi dentystyczne, Usługi dermatologiczne w za-
kresie leczenia chorób skóry, Usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące implantów prote-
tycznych, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi 
doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi farbowania 
brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi gabinetów odchudzania, 
Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi me-
dycyny estetycznej, Usługi klinik medycyny estetycznej, 
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi koloryzacji brwi, Usługi 
koloryzacji rzęs, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makija-
żu, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi lecznicze 
dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie 
usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z od-
rastaniem włosów, Usługi lekarskie, Usługi medyczne w za-
kresie leczenia skóry, Usługi nitkowania brwi, Usługi obrazo-
wania medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi odsysa-
nia tłuszczu, Usługi ortodontyczne, Usługi pielęgnacji stóp, 
Usługi pielęgnacji urody, Usługi rentgenowskie, Usługi spa 
medycznych, Usługi tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigło-
wej, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji odchudza-
jących, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie nacią-
gania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owło-
sienia, Usługi w zakresie wybielania zębów, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi woskowania ciała ludzkie-
go, Usługi zabiegów na cellulit, Usuwanie cellulitu z ciała, 
Uzupełnienie włosów, Wstawianie kamieni szlachetnych 
do protez dentystycznych, Wstrzykiwalne kuracje wypełnia-
czami do celów kosmetycznych, Wykonywanie badań me-
dycznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, 
Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Ba-
dania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycz-
nych lub leczenia, Badania rentgenowskie w celach medycz-
nych, Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie leków w celach 
medycznych, Chirurgia, Dopasowywanie przyrządów prote-
tycznych, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Inter-
netu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Dostarczanie in-
formacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Higiena i pielęgnacja urody, 
Kompilacja raportów medycznych, Medyczne badania osób, 
Monitorowanie pacjentów, Obrazowanie optyczne do użyt-
ku w diagnostyce medycznej, Ocena ryzyka w zakresie zdro-
wia, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Opieka 
pielęgniarska (Medyczna -), Opieka pielęgniarska, Opieka 
zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), Or-
ganizowanie leczenia medycznego, Ośrodki zdrowia, Ozda-
bianie ciała, Pielęgnacja urody dla ludzi, Pomoc medyczna, 
Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Poradnictwo me-
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dyczne, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Pora-
dy i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, 
Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie ba-
dań medycznych, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Przy-
gotowywanie i wydawanie lekarstw, Przygotowywanie ra-
portów dotyczących kwestii medycznych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących opieki zdrowotnej, Świadczenie pomo-
cy medycznej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowot-
nej, Szpitale, Terapia mowy, Udostępnianie informacji me-
dycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udostępnianie ra-
portów dotyczących badań medycznych osób, Udostępnia-
nie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów 
poddanych leczeniu medycznemu, Udzielanie informacji 
dotyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących 
przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji 
medycznej, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania 
maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji z zakre-
su ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami medycznymi, Usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych 
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze dotyczące 
chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze dotyczące apa-
ratury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informa-
cyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze w za-
kresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie leczenia cho-
rób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, 
Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi 
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pa-
cjentów, Usługi informacji medycznej świadczone za po-
średnictwem Internetu, Usługi informacji medycznej, Usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi klinik zdrowia, Usługi medyczne w zakresie 
leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, Usługi mobilnej opieki stomatologicz-
nej, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpi-
tale, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem 
sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, Usługi 
pomocy medycznej, Usługi prywatnych szpitali, Usługi 
świadczone przez szpitale, Usługi terapii głosu i terapii logo-
pedycznej, Usługi udostępniania placówek medycznych, 
Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi 
w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie badań lekar-
skich, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi 
w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie lecze-
nia medycznego, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Usługi w zakresie wybielania zębów.

(210) 534308 (220) 2021 09 23
(731) STOWARZYSZENIE SKLEPÓW KOSMETERIA, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) NOVA
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w kontrak-
tach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie: kosmetyków, artykułów perfumeryjnych 
i produktów do pielęgnacji, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie: kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów 
do pielęgnacji, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi 
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane 
z prowadzeniem franszyz, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie kosme-
tyków,  artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgna-

cji, Usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line w zakresie 
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pie-
lęgnacji, Usługi handlowe on-line, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie zamówień 
on-line, Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w związku z arty-
kułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
ne on-line w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w związku z pre-
paratami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej świad-
czone on-line w związku z preparatami do czyszczenia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie preparatów do czyszcze-
nia i odświeżania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
on-line w zakresie preparatów do czyszczenia i odświeżania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie preparatów do czysz-
czenia i odświeżania, Usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
nej on-line w zakresie preparatów do czyszczenia i odświe-
żania, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków toale-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line 
w zakresie środków toaletowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie środków toaletowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczonej on-line w zakresie środków toaletowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie środków dezynfekcyjnych 
i antyseptycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
on-line w zakresie środków dezynfekcyjnych i antyseptycz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków dezyn-
fekcyjnych i antyseptycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczonej on-line w zakresie środków dezynfekcyjnych 
i antyseptycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
preparatów i artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczonej on-line w zakresie preparatów i artyku-
łów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
preparatów i artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hur-
towej świadczonej on-line w zakresie preparatów i artyku-
łów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
urządzeń i nośników do przechowywania danych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie urzą-
dzeń i nośników do przechowywania danych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie urządzeń i nośników do przecho-
wywania danych, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej 
on-line w zakresie urządzeń i nośników do przechowywania 
danych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów 
do użytku domowego do czyszczenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczonej on-line w zakresie przyborów do użyt-
ku domowego do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie przyborów do użytku domowego do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakre-
sie przyborów do użytku domowego do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie 
artykułów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie artykułów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej świad-
czonej on-line w zakresie artykułów dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu i artykułów 
do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej on-line w zakresie sprzętu i artykułów do sprzą-
tania i czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprze-
daży hurtowej świadczonej on-line w zakresie sprzętu i arty-
kułów do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie aparatury i urządzeń do gromadzenia i prze-
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chowywania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczonej on-line w zakresie aparatury i urządzeń 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie aparatury i urządzeń 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakresie 
aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
Bielizna stołowa i pościelowa, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej on-line w zakresie Bielizna stołowa i pościelo-
wa, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny stołowej 
i pościelowej, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line 
w zakresie bielizny stołowej i pościelowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie zastawy stołowej, przyborów kuchen-
nych i pojemników, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
nej on-line w zakresie zastawy stołowej, przyborów kuchen-
nych i pojemników, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
zastawy stołowej, przyborów kuchennych i pojemników, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakresie 
zastawy stołowej, przyborów kuchennych i pojemników, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczonej on-line w zakresie Urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i pio-
rące, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w za-
kresie Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej świadczone on-line w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej on-line w zakresie Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży hurto-
wej świadczone on-line w zakresie Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czonej on-line w zakresie Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi sprzeda-
ży hurtowej świadczonej on-line w zakresie Preparaty i arty-
kuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Preparaty i arty-
kuły do tępienia szkodników, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej on-line w zakresie Preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Prepa-
raty i artykuły do tępienia szkodników, Usługi sprzedaży hur-
towej świadczonej on-line w zakresie Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie Prepa-
raty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie Preparaty i artykuły medyczne i wetery-
naryjne, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line 
w zakresie Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczonej on-line w zakresie Preparaty do dezodo-
ryzacji i oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakre-
sie Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Sztućce, noże ku-

chenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie Sztuć-
ce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchen-
nego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Sztućce, noże 
kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakresie Sztuć-
ce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchen-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Artykuły 
do karmienia i smoczki, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czonej on-line w zakresie Artykuły do karmienia i smoczki, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Artykuły do karmienia 
i smoczki, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line 
w zakresie Artykuły do karmienia i smoczki, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie Akcesoria wspomagające współżycie 
seksualne, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line 
w zakresie Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Akcesoria wspomaga-
jące współżycie seksualne, Usługi sprzedaży hurtowej świad-
czonej on-line w zakresie Akcesoria wspomagające współży-
cie seksualne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Zapal-
niczki i zapalarki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
on-line w zakresie Zapalniczki i zapalarki, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie Zapalniczki i zapalarki, Usługi sprzedaży 
hurtowej świadczonej on-line w zakresie Zapalniczki i zapa-
larki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Materiały filtra-
cyjne z papieru, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
on-line w zakresie Materiały filtracyjne z papieru, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie Materiały filtracyjne z papie-
ru, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakre-
sie Materiały filtracyjne z papieru, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakresie Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie Jednorazowe produkty papierowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie Jedno-
razowe produkty papierowe, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie Jednorazowe produkty papierowe, Usługi sprze-
daży hurtowej świadczonej on-line w zakresie Jednorazowe 
produkty papierowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
Parasole i parasolki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
nej on-line w zakresie Parasole i parasolki, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie Parasole i parasolki, Usługi sprzedaży 
hurtowej świadczonej on-line w zakresie Parasole i parasolki, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie 
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej 
on-line w zakresie Walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie Wyroby z tkanin i włókien, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczonej on-line w zakresie Wyroby 
z tkanin i włókien, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Wy-
roby z tkanin i włókien, Usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
nej on-line w zakresie Wyroby z tkanin i włókien, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie odzież i akcesoria odzieżo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w za-
kresie odzież i akcesoria odzieżowe, Usługi sprzedaży hurto-
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wej w zakresie odzież i akcesoria odzieżowe, Usługi sprzeda-
ży hurtowej świadczonej on-line w zakresie odzież i akceso-
ria odzieżowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Deko-
racje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztucz-
ne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line 
w zakresie Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone on-line w zakresie Dekoracje świąteczne, akce-
soria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie Tytoń i produkty tytoniowe 
(w tym substytuty tytoniu), Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej on-line w zakresie Tytoń i produkty tytoniowe 
(w tym substytuty tytoniu), Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tyto-
niu), Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakre-
sie Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Artykuły do użytku 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line 
w zakresie Artykuły do użytku z tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie Artykuły do użytku z tytoniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakresie Artykuły 
do użytku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie Jedzenia i napojów, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czonej on-line w zakresie Jedzenia i napojów, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie Jedzenia i napojów, Usługi sprze-
daży hurtowej świadczonej on-line w zakresie Jedzenia i na-
pojów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej on-line w zakresie Ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży hurtowej 
świadczonej on-line w zakresie Ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
nej on-line w zakresie Biżuteria i wyroby jubilerskie, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie Biżuteria i wyroby jubilerskie, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line w zakresie 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie Przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczonej on-line w zakresie Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie Przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Usługi sprzeda-
ży hurtowej świadczonej on-line w zakresie Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie Przybory do układania włosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczonej on-line w zakresie Przybory do układania 
włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Przybory 
do układania włosów, Usługi sprzedaży hurtowej świadczo-
nej on-line w zakresie Przybory do układania włosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie Przybory do obcinania 
i usuwania włosów, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
nej on-line w zakresie Przybory do obcinania i usuwania wło-
sów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie Przybory do obci-
nania i usuwania włosów, Usługi sprzedaży hurtowej świad-
czonej on-line w zakresie Przybory do obcinania i usuwania 
włosów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie Ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-

rząt, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w za-
kresie Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej on-line 
w zakresie Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji uro-
dy dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
środki spożywcze.

(210) 534449 (220) 2021 09 23
(731) KONSMETAL-SZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 9 Urządzenia - terminale - przyjmujące i wydają-
ce pieniądze, 36 Tworzenie i eksploatowanie systemów kom-
puterowych sterujących terminalami płatniczymi, Tworzenie 
i eksploatowanie systemów komputerowych rejestrujących 
wpłaty do i wypłaty z terminali płatniczych, Prowadzenie 
operacji dotyczących terminali płatniczych i ich podzespo-
łów, 42 Programowanie systemów komputerowych zarzą-
dzających siecią terminali płatniczych, zapewniających ko-
munikację z innymi systemami informatycznymi.

(210) 534460 (220) 2021 09 28
(731) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJEMNOŚĆ Z POZNANIA

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 30 Czekolada, cukierki, pralinki, karmelki, batony 
czekoladowe, krem czekoladowy, krem czekoladowo-orze-
chowy, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, krakersy 
w czekoladzie, ciasteczka, słodycze, słodycze na choinkę, po-
lewy czekoladowe, wyroby czekoladopodobne, czekoladki, 
figurki czekoladowe, sezamki, galaretki.

(210) 534497 (220) 2021 09 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE FARMAPOL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cremobaza

(531) 27.05.01, 26.05.13, 01.15.15
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne o właściwościach złusz-
czających, zmiękczających, nawilżających, ochronnych, w szcze-
gólności w postaci żeli, kremów, maści i balsamów do pielę-
gnacji skóry, 5 Produkty dermatologiczne o właściwościach 
złuszczających, zmiękczających, nawilżających, ochronnych, 
w szczególności w postaci żeli, kremów, maści i balsamów.
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(210) 534504 (220) 2021 09 29
(731) VK DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VK Distribution

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Buty do ochrony przed wypadkami, Buty 
[obuwie ochronne], Buty (Ochronne -), Buty ochronne sto-
sowane w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub 
urazami], Ochronne buty robocze, 19 Paliki ogrodowe, wy-
konane z materiałów niemetalowych, 20 Tyczki bambusowe,  
22 Siatki ogrodowe.

(210) 534529 (220) 2021 09 29
(731) CHOCZAJ AGATA FANTY FRANKA, Grabówki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fanty Franka

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu), ta-
kich jak: książki, czasopisma, książeczki do kolorowania, ma-
teriały do rysowania i pisania, obrazy, parasole, plecaki, torby, 
kubki, bidony, termosy, gąbki toaletowe, ręczniki, bielizna 
pościelowa, koce, śpiwory, gry, zabawki, gry planszowe, karty 
do gry, gry karciane, piłki do gier i zabaw, układanki, puzzle, 
lalki, akcesoria dla lalek, misie, maskotki, tak by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, usługi takie mogą być świadczone przez sklepy 
detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych 
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład 
przez strony internetowe lub telesklepy, Reklama.

(210) 534548 (220) 2021 09 28
(731) BĘDZIA MAŁGORZATA ELEONORA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Flaming&Co.
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej w branży gastronomicznej i restaura-
cyjnej, hotelarskiej, clubbingu, Organizowanie, zarządzenie 
działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej, hotelarskiej, clubbingu, Usługi doradztwa mar-
ketingowego w branży gastronomicznej i restauracyjnej, ho-
telarskiej, clubbingu, Kwiaciarnie, Usługi sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży hurtowej, sprzedaży w systemie on-line kwiatów, 
odzieży, obuwia, mebli, świec, lamp, akcesoriów do domu, ar-

tykułów spożywczych, alkoholi, win, serów, wędlin, 43 Usługi 
restauracji, Usługi clubbingu, Barów przekąskowych, Kantyn, 
barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków, 
Usługi kateringowe, Pizzerie, Usługi polegające na zamawia-
niu żywności poprzez komputerową sieć on-line, Kawiarnie.

(210) 534561 (220) 2021 09 28
(731) SZCZEPANIAK BARTOSZ, Gdańsk;  

KIEDROWSKI ADRIAN, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ARBOLATORIUM
(510), (511) 44 Usługi arborystyczne, Usługi pielęgnacji 
drzew, Chirurgia drzew, Pielęgnacja terenów wpisanych 
do rejestru zabytków (parki), Sadzenie drzew, Doradztwo 
związane z sadzeniem drzew, Usługi pielęgnacji ogródków, 
Usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], Usługi doradcze 
i konsultacyjne związane zagospodarowaniem terenów zie-
leni i zielonych, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi związa-
ne z ogrodnictwem i leśnictwem.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534598 (220) 2021 09 30
(731) GWIAZDA PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) otoposejdon
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Aplikacje web, Aplikacje kom-
puterowe do pobrania z zasobów internetowych, Aplikacje mo-
bilne do pobrania na przenośne urządzenia komputerowe 
i komputery, Aplikacje mobilne wspomagające sprzedaż jedno-
stek pływających, łodzi, kajaków, pontonów, żaglówek, motoró-
wek i skuterów wodnych, osprzętu do łodzi, żaglówek, motoró-
wek i skuterów wodnych takiego jak: silniki mechaniczne, stery 
strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła ratun-
kowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, latarki, 
kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, ga-
lanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty 
do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice, 
kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzętu 
do uprawiania sportów wodnych takiego jak: narty wodne, de-
ski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, 
surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, ręka-
wiczki, kapoki, trapezy, a także okulary ochronne i przeciwsło-
neczne, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, dodatki 
do odzieży, biżuteria, literatura żeglarska, śpiewniki oraz pod-
ręczniki o tematyce żeglarskiej, 35 Usługi doradztwa w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, Usługi doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, Pozyskiwanie i udostępnianie informa-
cji o działalności gospodarczej handlowej, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna jednostek pływających, łodzi, kajaków, pontonów, 
żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, osprzętu do łodzi, 
żaglówek, motorówek i skuterów wodnych takiego jak: silniki 
mechaniczne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ra-
tunkowe, koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy 
ratunkowe, latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia 
nawigacyjne, galanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, 
impregnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływają-
cych, żywice, kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, 
oraz sprzętu do uprawiania sportów wodnych takiego jak: narty 
wodne, deski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wake-
bordingu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesur-
fingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania, a także 
okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obu-
wie, nakrycia głowy, dodatki do odzieży, biżuteria, literatura że-
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glarska, śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu jed-
nostek pływających, łodzi, kajaków, pontonów, żaglówek, mo-
torówek i skuterów wodnych, osprzętu do łodzi, żaglówek, mo-
torówek i skuterów wodnych takiego jak: silniki mechaniczne, 
stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła 
ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, latar-
ki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, 
galanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty 
do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice, 
kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzętu 
do uprawiania sportów wodnych takiego jak: narty wodne, de-
ski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, 
surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, ręka-
wiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania, a także okulary 
ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie, nakry-
cia głowy, dodatki do odzieży, biżuteria, literatura żeglarska, 
śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów w handlowym serwisie 
internetowym pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku-
pować te towary za pośrednictwem internetu, obejmujące na-
stępujące towary: jednostki pływające, łodzie, kajaki, pontony, 
żaglówki, motorówki i skutery wodne, osprzęt do łodzi, żagló-
wek, motorówek i skuterów wodnych, taki jak silniki mechanicz-
ne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, 
koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, 
latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyj-
ne, galanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, impre-
gnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, ży-
wice, kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzę-
tu do uprawiania sportów wodnych takiego jak narty wodne, 
deski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordin-
gu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, 
rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania, a także okula-
ry ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie, na-
krycia głowy, dodatki do odzieży, biżuterie, literatura żeglarska, 
śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej, Obsługa plat-
formy handlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach 
handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i nabywa-
niu towarów, Udostępnianie on-line powierzchni reklamowej 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Udo-
stępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne, Usługi 
reklamowe i promocyjne, Sprzedaż także za pośrednictwem 
sieci internet usług edukacyjnych dotyczących sportów wod-
nych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Rekla-
ma – teksty sponsorowane, Reklama za pośrednictwem inter-
netowych portali społecznościowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Reklama za po-
średnictwem bilbordów, Rozpowszechnianie ulotek i gazetek 
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw celach handlo-
wych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, Badania rynku, Usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach 
handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Wynajmowa-
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla kompute-
rowych baz danych, Sortowanie danych w bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej on-line dla osób trzecich, Obsługa platformy han-
dlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach handlo-
wych między stronami trzecimi w sprzedaży i nabywaniu towa-
rów takich jak: jednostki pływające, łodzie, kajaki, pontony, ża-
glówki, motorówki i skutery wodne, osprzęt do łodzi, żaglówek, 
motorówek i skuterów wodnych, taki jak silniki mechaniczne, 
stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła 
ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, latar-

ki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, 
galanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty 
do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice, 
kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzętu 
do uprawiania sportów wodnych takiego jak narty wodne, de-
ski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, 
surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, ręka-
wiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania, a także okulary 
ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie, nakry-
cia głowy, dodatki do odzieży, biżuterie, literatura żeglarska, 
śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej, 38 Usługi 
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazo-
wych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci inter-
netowej, Usługi w zakresie internetowego serwisu informacyj-
nego dotyczącego jednostek pływających, łodzi i skuterów 
wodnych, osprzętu do łodzi i skuterów wodnych, oraz sprzętu 
mechanicznego do uprawiania sportów wodnych, Usługi udo-
stępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych 
drogą cyfrową, Udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów 
forum dyskusyjnego, Usługi w zakresie telekonferencji i wide-
okonferencji, Przesyłanie informacji za pomocą środków elek-
tronicznych, Poczta elektroniczna, Usługi komputerowych ta-
blic ogłoszeń, Usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy komputera, Zapewnianie dostępu 
do baz danych w sieciach komputerowych, Usługi telekomuni-
kacyjne polegające na dostarczaniu za pomocą sieci kompute-
rowej dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów 
obrazów, Usługi telekomunikacyjne obejmujące dostęp za po-
mocą sieci komputerowej do platform konkursowych on-line, 
39 Wypożyczanie jednostek pływających, łodzi, kajaków, pon-
tonów, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, wypożycza-
nie skafandrów dla nurków, pośredniczenie w wynajmie także 
on-line jednostek pływających, łodzi, kajaków, pontonów, ża-
glówek, motorówek, skuterów wodnych oraz skafandrów dla 
nurków, organizowanie wycieczek morskich, usługi osób towa-
rzyszących podróżnym, rejsy statkami wycieczkowymi, zwie-
dzanie turystyczne, 42 Usługi polegające na projektowaniu 
komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworze-
nia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowy-
mi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich, 
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie 
zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami 
komputerowymi oraz portalami internetowymi, Obsługa wy-
szukiwarek internetowych on-line w celu pośrednictwa w trans-
akcjach handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży 
i nabywaniu towarów takich jak: jednostki pływające, łodzie, 
kajaki, pontony, żaglówki, motorówki i skutery wodne, osprzęt 
do łodzi, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, taki jak sil-
niki mechaniczne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki 
ratunkowe, koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy 
ratunkowe, latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia 
nawigacyjne, galanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, 
impregnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływają-
cych, żywice, kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, 
oraz sprzętu do uprawiania sportów wodnych takiego jak narty 
wodne, deski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wake-
bordingu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesur-
fingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania, a także 
okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obu-
wie, nakrycia głowy, dodatki do odzieży, biżuterie, literatura że-
glarska, śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej, Anali-
zy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, projektowanie oprogramowania komputerowego, powiela-
nie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
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mowania komputerowego, programowanie, projektowanie 
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wy-
pożyczanie oprogramowania przeznaczonego do kompute-
rów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Usługi kompu-
terowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów 
w ramach handlowego serwisu internetowego, Tworzenie 
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych sys-
temów marketingowych dostępnych przez internet, Tworzenie 
i udostępnianie oprogramowania komputerowego obsługiwa-
nia sklepów on-line, Usługi komputerowe, mianowicie udostęp-
nianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, ar-
tystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub 
kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu 
internetowego.

(210) 534603 (220) 2021 09 30
(731) ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY SYNTEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEYER MEDICAL

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety za-
wierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suple-
menty diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierają-
ce glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające 
lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Su-
plementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawie-
rające propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, 
Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycz-
nych, Mineralne suplementy diet.

(210) 534627 (220) 2021 09 30
(731) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa; WIDERLIK TOMASZ, 

Bychawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT PRODUCENT BLACH DACHOWYCH

(531) 07.03.11, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Bla-
cha stylowa ocynowana, Dachówki metalowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534628 (220) 2021 09 30
(731) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa; WIDERLIK TOMASZ, 

Bychawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT

(531) 26.04.16, 26.04.22, 07.03.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.24
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Bla-
cha stylowa ocynowana, Dachówki metalowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534630 (220) 2021 09 30
(731) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa; WIDERLIK TOMASZ, 

Bychawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAR.JOLA materiały budowlane

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 26.13.25, 24.17.02, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Bla-
cha stylowa ocynowana, Dachówki metalowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534633 (220) 2021 09 30
(731) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa; WIDERLIK TOMASZ, 

Bychawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT PRODUCENT BLACH DACHOWYCH

(531) 07.03.11, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Bla-
cha stylowa ocynowana, Dachówki metalowe.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 534639 (220) 2021 09 30
(731) WIDERLIK MARIOLA, Bychawa; WIDERLIK TOMASZ, 

Bychawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAT

(531) 07.03.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 6 Stal jako arkusze, Blacha, Blacha pancerna, Bla-
cha stylowa ocynowana, Dachówki metalowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534655 (220) 2021 10 01
(731) ARGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ARGENTA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Kliniczne odczynniki medyczne, Chemiczne 
odczynniki testowe [medyczne], Chemiczne odczynniki 
diagnostyczne do użytku medycznego, Odczynniki i te-
sty do diagnostyki medycznej do badania płynów ciała,  
10 Medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych, 
Urządzenia i instrumenty medyczne.

(210) 534656 (220) 2021 09 29
(731) GATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pawłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMALINE Partnerska Sieć Wysyłkowa

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.10
(510), (511) 39 Dostarczanie korespondencji, dostarczanie 
paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, dostawa towarów, usługi kurierskie, składowanie 
towarów, spedycja, transport towarów, magazynowanie, po-
średnictwo w spedycji i transporcie, pośrednictwo w usłu-
gach kurierskich, wynajmowanie magazynów.

(210) 534671 (220) 2021 10 01
(731) NEW TECHNOLOGY ASSOCIATION SPÓŁKA 

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

(540) Skuteczna Kobieta Roku

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.04, 25.01.25, 
05.13.25, 29.01.01

(510), (511) 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie 
konkursów za pośrednictwem internetu, Informacja o im-
prezach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, warszta-
tów, Organizowanie konkursów w dziedzinie edukacji lub 
rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, 
Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Pu-
blikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi 
klubowe w dziedzinie rozrywki i nauczania, Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, Udostępnianie informacji dotyczących 
edukacji, kształcenia zawodowego, rozrywki, promocji za-
trudnienia, aktywizacji zawodowej równego statusu kobiet 
i mężczyzn za pomocą portalu on-line.

(210) 534680 (220) 2021 10 01
(731) OBI CENTRALA SYSTEMOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBI OGRODOWY RAJ ŚWIĘTO ROŚLIN DOMOWYCH 

I OGRODOWYCH

(531) 05.03.11, 05.03.16, 05.05.23, 05.11.10, 27.05.01, 29.01.15, 
25.01.01

(510), (511) 1 Kity [wypełniacze], Kity szklarskie, Kleje do ce-
lów konstrukcyjnych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje 
do płytek ceramicznych, Kleje do połączeń metal-metal 
[inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowe-
go], Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje kon-
strukcyjne do użytku w budownictwie, Kleje kontaktowe, 
Kleje poliuretanowe, Kleje przemysłowe do użytku w instala-
cjach wodnokanalizacyjnych, Kleje topliwe, Kleje w sprayu, 
Kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku 
domowego, Materiały klejące dla przemysłu budowlanego, 
Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy 
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do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin doniczko-
wych, Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Organiczna 
ziemia doniczkowa, Spoiwa cementowe, Spoiwa do zapra-
wy, Spoiwa jako domieszki do zapraw murarskich, Środki 
chemiczne do zaprawiania nasion, Żywice epoksydowe, Ży-
wice poliuretanowe, 5 Apteczki pierwszej pomocy sprzeda-
wane z wyposażeniem, Fungicydy, Herbicydy, Pestycydy, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do odstraszania 
robactwa, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, 6 Belki budowlane z metalu, 
Belki z metalu, Blacha do pokrycia dachu z metalu, Drobne 
wyroby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe, Klamry 
metalowe, Kłódki z metalu, Kołki metalowe, Konstrukcje sta-
lowe, Kraty metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalo-
we, Materiały metalowe do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, 
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe 
konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Me-
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Me-
talowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będą-
ce półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Metalowe rury kanalizacyjne, Metalowe: 
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia me-
talowe do mebli, Rury metalowe do gazów, Rury wodociągo-
we metalowe, Rury z metalu, Siatki metalowe, Szklarnie z me-
talu, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy do zamków, 
7 Automaty do sprzedaży, Automatyczne maszyny do szy-
cia, Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, Brzeszczoty 
do pił maszynowych, Domowe elektryczne blendery, Do-
mowe elektryczne miksery, Dystrybutory automatyczne, 
Elektryczne maszynki do mięsa, Elektryczne mieszarki do cia-
sta, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne młynki 
do kawy, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elek-
tryczne noże do krojenia mięsa, Elektryczne roboty kuchen-
ne, Elektryczne sokowirówki, Filtry do maszyn, Froterki pod-
łogowe, Klejarki, Krajalnice do chleba, Maszyny do czyszcze-
nia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do filtrowa-
nia, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do mycia 
szyb okien, Maszyny do ostrzenia wierteł, Maszyny do praso-
wania tkanin, Maszyny do przesiewania farb, Maszyny do szy-
cia, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszy-
ny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywno-
ści i napojów, Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i le-
śne, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzą-
ce i do obróbki powierzchni, Maszyny kruszące, Maszyny 
rozpylające farbę, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, 
Młyny [maszyny], Myjnie samochodowe, Odkurzacze, Od-
śnieżarki, Pilarki do drewna, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Pi-
stolety natryskowe, Pistolety natryskowe do nakładania farb, 
Pługi śnieżne, Polerki do podłogi, Pompy, kompresory i dmu-
chawy, Pralki, Pralko-suszarki, Prasowalnice, Prasownice i ma-
glownice, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i pio-
rące, Walcarki, Wiertarki, Wiertła do maszyn, Zmywarki 
do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów przemysłowych, 
Zmywarki do użytku domowego, 8 Kielnie, Kombinerki, 
Komplety sztućców w pudełku, Krajalnice do chleba [obsłu-
giwane ręcznie], Łomy, Łyżki, Młotki, młotki miękkie i młoty, 
Moździerze do tłuczenia i ucierania, Narzędzia ręczne bu-
dowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Narzę-
dzia ręczne, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowa-
nia krajobrazu, Noże ceramiczne, Noże do obkrawania, Noże 
kowalskie, Noże stołowe, Noże, Nożyce, Nożyczki, Ostrza 
do nożyc, Ostrza nożyc, Podnośniki ręczne, Podnośniki, Przy-
bory do manicure i pedicure, Przybory do obcinania i usuwa-

nia włosów, Przybory do układania włosów, Przyrządy 
do mocowania i łączenia, Ręczne narzędzia do obcinania, 
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Ręczne przybory 
higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Ręcz-
nie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, 
budowlane, do naprawy i konserwacji, Rękojeści noży, Sma-
rownice, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, Tasaki [noże], Widelce, Wiertła do na-
rzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Zaciski 
stolarskie, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instala-
cji wodnych i gazowych, Aparatura regulacyjna do sprzętu 
dostarczającego wodę, Armatura bezpieczeństwa do urzą-
dzeń oraz rur wodnych i gazowych, Armatura do regulacji 
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wod-
nych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i za-
bezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatury grzewcze, 
Bojlery do instalacji grzewczych, Bojlery do użytku domowe-
go, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery grzew-
cze, Chłodnicze lady, Chłodnie, Czajniki elektryczne, Czajniki, 
Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, 
Domowe grzejniki, Domowe kominki gazowe, Domowe pie-
karniki, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne Ekspresy 
do kawy, Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne instalacje 
oświetleniowe, Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne lampy 
żarowe, Elektryczne latarki, Elektryczne opiekacze, Elektrycz-
ne piekarniki, Elektryczne płyty grzejne, Elektryczne tostery, 
Filtry do akwariów, Filtry do basenów, Filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, Filtry do wody, Filtry powietrza, 
Frytownice, Garnki elektryczne, Gofrownice, Grille do goto-
wania, Grille elektryczne, Instalacje do lamp ulicznych, Insta-
lacje do oświetlania choinek, Instalacje grzewcze, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje 
i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Insta-
lacje oświetleniowe, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, 
Instalacje wody gorącej, Kable grzewcze, Klimatyzatory mon-
towane przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyza-
tory pokojowe, Kominki, Kotły grzewcze, Kuchenki elektrycz-
ne, Kuchenki gazowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, 
Lampy fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy stojące, Lampy 
stołowe, Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy wiszące, 
Latarki akumulatorowe, Latarki, Latarnie oświetleniowe, La-
tarnie, Lodówki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, 
Maszyny chłodnicze, Mieszacze prysznicowe, Okapy zawie-
rające wentylatory wyciągowe, Opiekacze do kanapek, Opie-
kacze gazowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, 
Osłony do lamp, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, 
Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osuszacze po-
wietrza, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie 
i reflektory do pojazdów, Oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, Oświetleniowe oprawy, Palniki gazowe, Palniki, bojle-
ry i podgrzewacze, Palniki, Piece do ogrzewania centralnego, 
Piece do spalania, Piece elektryczne, Piece grzewcze, Piece 
indukcyjne, Piece kuchenne, Piece olejowe, Piecyki gazowe, 
Piekarniki, Płyty grzejące, Podgrzewacze do potraw, Pompy 
ciepła, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalino-
wych, Reflektory, Ręczne zawory hydrauliczne, Sprzęt do go-
towania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Suszarki do ubrań, Systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Szkło oświetleniowe, 
Światła sufitowe, Świece LED, Świetlówki, Transformatory 
oświetleniowe, Uchwyty lamp, Urządzenia chłodnicze, Urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania 
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i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się, 
Urządzenia do regulacji wody, Urządzenia do sterylizacji, de-
zynfekcji i odkażania, Urządzenia do suszenia, Urządzenia 
i instalacje do suszenia, Urządzenia oświetleniowe LED, Urzą-
dzenia oświetleniowe, Urządzenia regulacyjne do instalacji 
rur gazowych, Wymienniki ciepła, Zapalniczki i zapalarki, Za-
wory [akcesoria hydrauliczne], Zawory bezpieczeństwa 
do rur gazowych, Zawory do grzejników, Zawory kulowe, 
Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody pod 
ciśnieniem, Żarówki halogenowe, Żarówki oświetleniowe 
LED, Żarówki oświetleniowe, Żyrandole, 17 Arkusze izolacyj-
ne, Artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumi-
ki drgań, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i ma-
teriały elektroizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i za-
bezpieczające, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpie-
czające przed ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, 
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające 
cieczy, Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepusz-
czające gazów, Elastomerowe materiały uszczelniające nie-
przepuszczające oparów, Elastomery, Farby izolacyjne, Filc 
izolacyjny, Folie izolacyjne, Giętkie rury, rurki, węże i wyposa-
żenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Gumowe materiały 
uszczelniające do połączeń, Gumowe wypełnienia do opa-
kowań, Gumowe zamknięcia do butelek, Izolacja do kabli, 
Izolacja do rur, Izolatory, Kit, Kit uszczelniający, Kity silikono-
we, Kleje izolacyjne, Masy uszczelniające, Materiały do odno-
wy i naprawy opon, Materiały do uszczelniania, Materiały 
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Materiały 
izolacyjne, Materiały uszczelniające, Materiały uszczelniające 
i izolacyjne, Membrany i półprzetworzone syntetyczne ma-
teriały filtrujące, Membrany uszczelniające niemetalowe, 
Mieszaniny do uszczelniania, Mieszanka uszczelniająca 
do użytku samochodowego, Mieszanki do łączenia rur, 
do uszczelniania pęknięć, Mieszanki do uszczelniania złączy, 
Mieszanki uszczelniające, Niemetalowe izolowane osłony rur, 
Niemetalowe kolanka do rur, Niemetalowe okładziny rur, Nie-
metalowe osłony do rur, Niemetalowe przedłużenia rur, Nie-
metalowe rury podziemne, Niemetalowe rury wężowe, Nie-
metalowe szczeliwa do tłoków, Niemetalowe węże ciśnienio-
we, Niemetalowe węże elastyczne, Niemetalowe złączki 
do węży, Niemetalowy osprzęt do węży, Odboje gumowe, 
Ograniczniki gumowe, Okładziny do sprzęgła i hamulców, 
Paski uszczelniające z gumy, Pierścienie uszczelniające, Plom-
by, uszczelki i wypełnienia, Płyty izolacyjne, Powłoki izolacyj-
ne, Przewody gumowe do klimatyzatorów, Rurki gumowe, 
Rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, Rury giętkie, 
Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, 
w tym zawory, nie z metalu, Środki uszczelniające do stoso-
wania w budownictwie, Tynk izolacyjny, Uszczelki do rur, 
Uszczelki do złączy rurowych, Uszczelki niemetalowe 
do przewodów, Węże ogrodowe, Włókna mineralne, Włókna 
szklane do celów izolacyjnych, Wodoszczelne płytki izolacyj-
ne, Wypełniacze izolacyjne, Zatyczki gumowe, Zawory 
z gumy, Zespoły uszczelniające niemetalowe, Złącza nieme-
talowe do rur, Związki chemiczne do uszczelniania przecie-
ków, Żywice do wytwarzania warstwy pyłoszczelnej na ścia-
nach, Żywice w formie wytłaczanej, 18 Laski, kijki marszowe 
i trekkingowe, Parasole i parasolki, Plecaki, Skóra i imitacja 
skóry, Skóry zwierzęce, Torby, Torby podróżne, Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, 19 Asfalt drogowy, Belki budowlane (Niemeta-
lowe -), Beton, Bloki szklane do budownictwa, Boazerie, Bruk, 
Cegły, Cegły szklane, Cement, Cementowe powłoki ścienne, 
Ceramiczne płytki ścienne, Ceramiczne pokrycia podłogo-
we, Części budowlane (Niemetalowe -), Dachówki gliniane, 

Dachówki kamienne, Dachówki, nie z metalu, Deski drewnia-
ne, Drewniane poręcze, Drewno budowlane, Drewno 
do użytku w budownictwie, Elementy konstrukcyjne ze szkła, 
Fugi, Gips [materiał budowlany], Gipsowe płyty ścienne, Go-
towa zaprawa, Kamienie brukowe, Kamień budowlany, Ka-
mień na ściany, Karton budowlany, Kominy niemetalowe, 
Krokwie dachowe, Laminaty drewniane, Lastryko, Łupki da-
chowe, Marmur do budownictwa, Masa betonowa prefabry-
kowana, Masy szpachlowe, Materiały budowlane (nie z me-
talu), Materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, 
Materiały budowlane ze szkła, Materiały budowlane 
ze sztucznego kamienia, Materiały cementujące, Materiały 
ceramiczne do brukowania i układania powierzchni, Materia-
ły i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucz-
nego drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Membrany dachowe z PCV, Membrany 
do pokryć dachowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, Niemetalowe kraty, Niemetalowe materiały do naprawy 
dróg, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Niemetalowe pokrywy do kanałów, Odpływy 
niemetalowe, Okładziny tynkowe, Osłony pancerne, nieme-
talowe, Panele szklane, Papa dachowa, Parkiety, Parkiety 
i płyty parkietowe, Piasek budowlany, Płaskie szkło do bu-
dynków, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta stolarska, Płyta wió-
rowa, Płytki chodnikowe, Płytki gipsowe, Płytki mozaikowe 
ścienne, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki ścienne 
niemetalowe dla budownictwa, Płyty betonowe, Płyty bu-
dowlane niemetalowe, Płyty cementowe, Płyty drewniane, 
Płyty gipsowe, Płyty gipsowe do celów budowlanych, Płyty 
pilśniowe, Płyty stolarskie, Płyty wiórowe z drewna, Płyty 
z drewna, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemeta-
lowe, Prefabrykowane ściany niemetalowe, Produkty do bru-
kowania, niemetalowe, Profile niemetalowe do budownic-
twa, Progi niemetalowe, Przewody grzewcze, niemetalowe, 
Rury ceramiczne, Rury odpływowe, Rury sztywne i zawory 
do nich, niemetalowe, Rury wodociągowe (nie z metalu), 
Rury wykonane z cementu, Siding winylowy [materiały bu-
dowlane], Sklejka, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 
Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Szczeliwa dachowe 
na bazie smoły, Szkło budowlane, Ściany betonowe, Ściany 
osłonowe, nie z metalu, Ścienne płytki ceramiczne, Tynk, 
Warstwy izolacyjne dachu, Wodoodporne membrany bitu-
miczne wzmacniane włóknem szklanym, Wylewki jastrycho-
we, Wylewki podłogowe, Wzmocnione szkło budowlane, 
Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, 
Zaprawy budowlane, Zaprawy klejowe do celów budowla-
nych, Złącza drewniane, 20 Akcesoria do przechowywania 
ubrań, Beczki i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, Dozowniki do ręczników moco-
wane na stałe, Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome scho-
dy, niemetalowe, Drabiny niemetalowe, Kanapy, Kojce, Ko-
mody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), 
Ławki, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Meble, Meble 
do sauny, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne, Meble ku-
chenne do zabudowy, Meble łazienkowe, Moduły biurkowe, 
Niemetalowe elementy złączne, Opakowania drewniane 
do butelek, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, 
Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele meblowe, Plansze, 
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Poduszki 
na krzesła, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna, Po-
jemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki 
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do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojem-
niki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemeta-
lowe do transportu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, 
niemetalowe, Półki [meble], Półki prefabrykowane [meble], 
Półki ścienne [meble], Półki wystawowe, Pudełka z drewna, 
Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały wystawowe 
do prezentacji towarów w celach wystawowych, Segmenty 
wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Skrzynie krato-
we i palety, niemetalowe, Sofy, Sofy rozkładane, Statuetki, fi-
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucz-
nych, zawarte w tej klasie, Stojaki wystawowe, Stoliki, Stoliki 
do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły, Blaty do sto-
łów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki 
kuchenne, Szafki ścienne, Szafki wystawowe, Szafki z lustra-
mi, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szufla-
dy do mebli, Ścianki działowe do mebli, Tablice korkowe, Ta-
blice ogłoszeniowe, Tapczany posiadające miejsce do prze-
chowywania, Toaletki, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące 
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Witryny wystawowe, 
Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Zamki i klucze, niemeta-
lowe, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zamykane 
szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zawory, 
niemetalowe, Zbiorniki do składowania z drewna, Zbiorniki 
na gaz niemetalowe i niemurowane, Zbiorniki niemetalowe 
i niemurowane, Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, 
Złącza meblowe niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz ele-
menty do zasłon i zasłony do wnętrz, 21 Akwaria i wiwaria, 
Artykuły do czyszczenia zębów, Artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, Donice ceramiczne, Donice do roślin, Doni-
ce na rośliny, Doniczki na kwiaty, Dozowniki mydła, Dysze 
do węży, Gąbki, Grzebienie, Klatki dla ptaków, Konewki, Ko-
smetyczki z wyposażeniem, Kosze na pranie, Kuwety dla ko-
tów, Łyżki do butów, Metalowe klatki do użytku domowego, 
Misy na rośliny, Mydelniczki, Podstawki do doniczek, Pojem-
niki na kosmetyki, Przybory do celów kosmetycznych, Przy-
bory do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielę-
gnacji urody, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, 
Rękawice ogrodnicze, Spryskiwacze, Sprzęt do czyszczenia, 
Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Statuetki, figurki, 
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Stojaki 
do roślin, Suszarki do ubrań (służące do rozwieszania suszą-
cych się ubrań), Szczotki, Szczotki do szorowania, Szczotki 
do zmywania, Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło nieobro-
bione, Szyby, Ścierki, Śmietniczki, Wazony, Zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, Zmywaki do szorowania, 
Zraszacze do węży ogrodowych, 27 Antypoślizgowe pokry-
cia podłogowe na klatki schodowe, Dywaniki i maty samo-
chodowe, Dywany, chodniki i maty, Materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Płytki 
korkowe, Podkłady pod dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, 
Pokrycia podłogowe, Pokrycia ścian i sufitów, Pokrycia ścien-
ne z korka, Pokrycia ścienne z papieru, Sztuczne materiały 
do pokrywania gruntu, Tapety nietekstylne, Tapety sufitowe, 
Tapety tekstylne, Tapety winylowe, Tapety z korka, Tapety 
z tworzyw sztucznych, Wykładzina dywanowa, Wykładzina 
samochodowa, 28 Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmu-
chiwane do basenów, Artykuły i sprzęt sportowy, Baseny 
do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekre-
acyjnych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Dekoracje 
świąteczne i ozdoby choinkowe (inne niż oświetlenie deko-
racyjne), Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Zabawki do użytku w basenach, 31 Artykuły jadalne do żucia 
dla psów, Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Ciastka dla zwie-

rząt, Darń naturalna, Drzewa i produkty leśne, Jadalne przy-
smaki dla zwierząt domowych, Karma dla gryzoni, Karma dla 
kotów, Karma dla psów, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, 
Karmy i pasze dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwie-
rząt domowych, Kwiaty, Kwiaty świeże, Nasiona, cebulki i roz-
sady do hodowli roślin, Naturalne rośliny i kwiaty, Piasek 
do kuwet dla kotów, Podściółka dla zwierząt domowych, 
Podściółka do kuwet dla kotów, Preparaty spożywcze dla 
zwierząt, Rośliny do akwariów [żywe], Rośliny do stawów 
[żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny natu-
ralne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszone do dekoracji, Ro-
śliny świeże, Rośliny ze szkółki roślinnej, Rośliny zielone natu-
ralne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, 
Trawy [rośliny], Winorośle, Żwirek dla kotów, Żywe kłącza, 
Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Żywe ozdobnie ostrzy-
żone krzewy, Żywe rośliny do akwariów, Żywe rośliny owoco-
we, Żywe rośliny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, 
Żywność dla ryb akwariowych, 35 Usługi prowadzenia skle-
pów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami 
i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania 
i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi, farba-
mi, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami podło-
gowymi, roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami, ma-
teriałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami 
elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeń-
stwa, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo 
dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo 
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, Ocena potrzeb per-
sonelu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Ra-
chunkowość, księgowość i audyt, Telemarketing, Usługi do-
radcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie rachunka-
mi firm, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie sprzeda-
żą i bazą klientów, 44 Projektowanie krajobrazów, Ogrodnic-
two i kształtowanie krajobrazu, Projektowanie ogrodów 
i krajobrazów, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, 
Usługi ogrodnicze, Udostępnianie informacji na temat 
ogrodnictwa, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 534755 (220) 2021 10 04
(731) BONAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonair PART OF/FELLOWMIND

(531) 05.03.13, 05.03.16, 26.13.01, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.09, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 Komputery i sprzęt do przetwarzania danych, 
Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, także do pobrania, 
Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogramo-
wanie zarejestrowane, Pakiety oprogramowania, Oprogramo-
wanie aplikacyjne, Oprogramowanie do zarządzania klientami 
i relacjami z klientami oraz zaangażowaniem klientów, Oprogra-
mowanie do optymalizacji procesów biznesowych i zwiększa-
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nia produktywności, Oprogramowanie do zastosowań finan-
sowych, Oprogramowanie do analityki biznesowej (business 
intelligence), Wszystkie wyżej wymienione towary dostarczane 
również drogą elektroniczną, w tym przez Internet, Aplikacje 
oprogramowania, 35 Pomoc handlowo-biznesowa, zarządza-
nie handlowo-biznesowe i usługi administracyjne, Pomoc i do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Kom-
pilacja, systematyzacja i przechowywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, Zarządzanie danymi i plikami danych, 
Przetwarzanie danych i danych elektronicznych, Handlowo-
-biznesowe zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, Konsultacje w zakresie strategii biznesowych, 
marketing i doradztwo w zakresie strategii biznesowych, Zarzą-
dzanie relacjami z klientami i zaangażowaniem klientów, Pośred-
nictwo biznesowe w kupnie i sprzedaży oraz usługi sprzedaży 
detalicznej oprogramowania i aplikacji oprogramowania, Do-
radztwo, konsultacje i udzielanie informacji dotyczące wszyst-
kich wyżej wymienionych usług, Wszystkie wyżej wymienione 
usługi świadczone również drogą elektroniczną, w tym przez 
Internet, 42 Usługi naukowo-techniczne oraz usługi badań 
i projektów naukowo-technologicznych, Usługi w dziedzinie 
analiz przemysłowych i badań przemysłowych, Projektowanie 
i rozwój komputerów i oprogramowania, Usługi programowa-
nia i doradztwa w zakresie technologii informatycznych (IT), 
Opracowywanie, programowanie i instalacja oprogramowania 
i aplikacji, Badania oprogramowania, Aktualizacja i moderniza-
cja oprogramowania, Konfiguracja oprogramowania, Testowa-
nie i konserwacja oprogramowania i aplikacji oprogramowania, 
Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie IT, 
Doradztwo techniczne w zakresie stosowania i użytkowania 
oprogramowania (aplikacji) i sieci komputerowych on-line, Plat-
forma jako usługa (PaaS), Infrastruktura jako usługa (IaaS), Wypo-
życzanie oprogramowania, w tym do celu importowania i za-
rządzania danymi, Usługi bezpieczeństwa IT w postaci ochrony 
i odzyskiwania danych komputerowych, Usługi monitoringu 
elektronicznego będące usługami bezpieczeństwa IT w postaci 
ochrony i odzyskiwania danych komputerowych, Testowanie, 
uwierzytelnianie i kontrola jakości, Doradztwo i informacje doty-
czące wszystkich wyżej wymienionych usług, Wszystkie wyżej 
wymienione usługi świadczone również drogą elektroniczną, 
w tym przez Internet.

(210) 534761 (220) 2021 10 01
(731) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agro OZE Energia z rolnictwa

(531) 05.03.14, 05.03.13, 14.01.10, 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 40 Wytwarzanie energii.

(210) 534763 (220) 2021 10 05
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRICHOCOLOR
(510), (511) 3 Kosmetyki, 44 Fryzjerstwo.

(210) 534791 (220) 2021 10 05
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRICHOCOLORING
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo.

(210) 534816 (220) 2021 10 01
(731) CAREBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CAREBITS
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje wspomagające świadczenie 
usługi opieki medycznej, Oprogramowanie komputerowe 
związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie kom-
puterowe do wykorzystania w systemach wspomagających 
podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie 
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego mo-
nitorowania stanu zdrowia pacjenta i analizy badań medycz-
nych, 10 Elektroniczne monitory pracy serca [do użytku me-
dycznego], Urządzenia do monitorowania pracy serca pło-
du, w szczególności kardiotokografy, Detektory tętna płodu, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży 
wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: elektronicz-
ne monitory pracy serca [do użytku medycznego], urządze-
nia do monitorowania pracy serca płodu, w szczególności 
kardiotokografy, detektory tętna płodu, 42 Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie medyczne, 
Pisanie programów komputerowych do zastosowań me-
dycznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do użytku z technologią medyczną, 
Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elek-
tronicznej, 44 Usługi położnicze [akuszeria], Badania me-
dyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Poradnictwo 
medyczne, Konsultacje medyczne, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycz-
nych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Informacja me-
dyczna, Pomoc medyczna, Usługi opieki medycznej, Usługi 
oceny medycznej, Usługi w zakresie przygotowywania ra-
portów medycznych, Usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
telemedyczne.

(210) 534824 (220) 2021 10 02
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA SADURSCY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.11
(510), (511) 36 Usługi związane z: działalnością agencji obro-
tu nieruchomościowymi, zarządzaniem i administrowaniem 
nieruchomościami, Planowanie inwestycji związanych z nie-
ruchomościami, Usługi: pośrednictwa finansowego i kredy-
towania, w tym w zakresie usług developerskich związanych 
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, 
lokali mieszkalnych, użytkowych, Usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia 
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finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usłu-
gi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi 
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania 
kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc 
w pozyskiwaniu kredytów, Wycena nieruchomości, wykony-
wanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie war-
tości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nierucho-
mości, finansowanie inwestycji.

(210) 534833 (220) 2021 10 06
(731) KOMISARCZYK ANNA ZDROWE NAWYKI, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JADŁOBOOK
(510), (511) 9 E-booki, Książki audio, Książki dźwiękowe, 
Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na pły-
tach, 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, 
41 Usługi pisania blogów.

(210) 534871 (220) 2021 10 06
(731) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST. 2021 Pszenica SANDACZ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 03.09.01
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwa smakowe, 
Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa.

(210) 534873 (220) 2021 10 06
(731) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST. 2021 Porter SUM

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 03.09.01
(510), (511) 32 Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Piwo i produkty 
piwowarskie, Piwa smakowe, Piwo bezalkoholowe, Napoje 
na bazie piwa.

(210) 534874 (220) 2021 10 06
(731) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST. 2021 Pilzner OKOŃ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 03.09.01
(510), (511) 32 Piwo typu pilzner, Piwo i produkty piwowar-
skie, Piwa smakowe, Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie 
piwa.

(210) 534875 (220) 2021 10 06
(731) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST. 2021 Lager SZCZUPAK

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 03.09.01
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwa smako-
we, Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa, Piwo pełne 
jasne.

(210) 534877 (220) 2021 10 06
(731) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST. 2021 Lager KARP

(531) 03.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwa smako-
we, Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa, Piwo pełne 
jasne.

(210) 534878 (220) 2021 10 06
(731) CAPONE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ESOX EST. 2021 IPA PSTRĄG

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.09.01, 25.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwa smakowe, 
Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie piwa.

(210) 534883 (220) 2021 10 06
(731) WOLFINGER MARCIN DR WOLFINGER CLINIC, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) dr Wolfinger
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty medyczne, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Maści lecznicze, Kremy lecznicze, Lecznicze bal-
samy, Lecznicze szampony, Farmaceutyki i naturalne środki 
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lecznicze, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecz-
nicze preparaty do leczenia skóry, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, 44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, 
Konsultacje medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, 
Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakre-
sie medycyny estetycznej, Usługi klinik chirurgii plastycznej 
i kosmetycznej, Badania medyczne, Usługi analiz laboratoryj-
nych związanych z leczeniem ludzi, Usługi w zakresie aku-
punktury, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi 
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi 
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Informa-
cja medyczna, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi terapii 
za pomocą komórek macierzystych, Usługi medycyny alter-
natywnej, Zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 534884 (220) 2021 10 06
(731) WOLFINGER MARCIN DR WOLFINGER CLINIC, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Wolfinger Clinic

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty medyczne, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Maści lecznicze, Kremy lecznicze, Lecznicze bal-
samy, Lecznicze szampony, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecz-
nicze preparaty do leczenia skóry, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, 44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, 
Konsultacje medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, 
Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakre-
sie medycyny estetycznej, Usługi klinik chirurgii plastycznej 
i kosmetycznej, Badania medyczne, Usługi analiz laboratoryj-
nych związanych z leczeniem ludzi, Usługi w zakresie aku-
punktury, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi 
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi 
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Informa-
cja medyczna, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi terapii 
za pomocą komórek macierzystych, Usługi medycyny alter-
natywnej, Zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 534907 (220) 2021 10 04
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) femina NIECH ŻYJE KOBIECOŚĆ

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 5 Wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, 
tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych, 16 Papier 
i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materia-
ły drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony 

wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, 
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kar-
tonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, 
katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały druko-
wane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe 
lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje 
graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, 
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, 
ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
reklamy drukowane, 35 Usługi w zakresie prowadzenia 
sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: wkładki 
higieniczne, podpaski higieniczne, tampony higieniczne, 
pieluchy dla dorosłych, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, usługi reklamowe osób trzecich, usłu-
gi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, orga-
nizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlo-
wych, promocyjnych i/lub reklamowych.

(210) 534922 (220) 2021 10 05
(731) SZWED KATARZYNA KSA PRODUCTION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPER&CARAVAN SHOW

(531) 18.01.14, 18.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, Organizacja wystaw dla 
biznesu lub handlu, Organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw w celach 
handlowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach reklamowych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Or-
ganizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, Or-
ganizowanie pokazów w celach handlowych, Organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja 
targów handlowych.

(210) 534936 (220) 2018 03 13
(731) Sanistal A/S, Aalborg, DK
(540) (znak słowno-graficzny)



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT49/2021

(540) PRIMAX

(531) 24.15.21, 26.04.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały me-
talowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Przenośne 
obiekty budowlane z metalu, Nieelektryczne kable i przewo-
dy drutowe z metali Nieszlachetnych, Drobne wyroby meta-
lowe, Pojemniki metalowe do przechowywania i transportu, 
Sejfy, Śruby, kołki, kątowniki i bolce, wszystkie wykonane 
z metali nieszlachetnych lub ich stopów, Metalowe klamry 
i pasy do przenoszenia ładunków, 7 Narzędzia elektryczne, 
Części do elektronarzędzi, w tym wiertła, ostrza, tarcze tną-
ce, Przy czym żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest 
przeznaczony do wykorzystywania w odniesieniu do prze-
chowywania lub przygotowywania żywności, Żaden z wy-
żej wymienionych towarów nie jest przeznaczony do wy-
dobywania, magazynowania lub transportu gazu i żaden 
z wyżej wymienionych towarów nie jest napędzany gazem,  
8 Narzędzia i przyrządy obsługiwane ręcznie, Sztućce, Wy-
ciskacze do mas uszczelniających, pistolety do wyciskania 
pianki budowlanej, piły do metalu, wiertła i bity, zestawy 
wierteł i bitów, uchwyty do wierteł i bitów, wszystkie wyżej 
wymienione towary będące narzędziami ręcznymi, Żaden 
z wyżej wymienionych towarów nie jest wykorzystywa-
ny w zakresie pielęgnacji roślin, 9 Urządzenia i przyrządy 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, 
Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, regulowania lub sterowania 
energią elektryczną, Miary (przyrządy pomiarowe), Taśmy 
miernicze, Sprzęt ochronny i sprzęt bezpieczeństwa, w tym 
rękawice robocze i ochronne zabezpieczające przed wypad-
kami, rękawice robocze i ochronne zabezpieczające przed 
odmrożeniem, wysoką temperaturą, niebezpiecznymi cie-
czami, maski przeciwpyłowe, gogle, Kable i przewody ener-
getyczne, kable i przewody energetyczne nawinięte na bęb-
ny, w tym z wbudowanymi gniazdami elektrycznymi, Baterie, 
Żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest przeznaczo-
ny do wydobywania, magazynowania lub transportu gazu 
i żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest napędzany 
gazem, 10 Urządzenia do ochrony słuchu, ochronniki słuchu 
nie posiadające możliwości odtwarzania lub przekazywania 
dźwięku, zatyczki do uszu, 11 Urządzenia do oświetlania, wy-
twarzania pary, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę 
i do celów sanitarnych, Lampy robocze, latarki, reflektory, 
Elektryczne termowentylatory, Żaden z wyżej wymienio-
nych towarów nie jest przeznaczony do wykorzystywania 
w związku z przechowywaniem lub przygotowywaniem 
żywności, Żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest 
przeznaczony do wydobycia, magazynowania lub trans-
portu gazu i żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest 
napędzany gazem, 16 Papier i tektura, Materiały drukowane, 
Kleje do artykułów papierniczych lub do użytku domowe-
go, Materiały do rysowania, Pędzle malarskie, Arkusze, folie 
i torby z tworzyw sztucznych do zawijania i pakowania, Klej 
do majsterkowania, Ołówki stolarskie, 17 Szczeliwa, materiały 
wypełniające [zatykające] i izolacyjne, Elastyczne rury, rurki 
i węże niemetalowe, Uszczelki, uszczelniacze i wypełniacze, 
w tym fugi silikonowe, Pianka wykorzystywana do uszczel-
niania i wyściełania, Pianka dźwiękochłonna, Pianka amorty-
zująca, Taśmy izolacyjne do drzwi i okien, 19 Materiały bu-
dowlane (niemetalowe), Sztywne rury niemetalowe wyko-
rzystywane w budownictwie, Asfalt, smoła, dziegieć i bitum, 

Przenośne obiekty budowlane niemetalowe, Niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Mieszan-
ki cementowe, Materiały do wypełniania pęknięć, pustych 
przestrzeni, ubytków i uszkodzeń na powierzchniach bu-
dowlanych lub w drewnie, Wypełniacze do spoin wykorzy-
stywane w celach budowlanych, Substancje kotwiące wyko-
rzystywane w celach budowlanych, Wypełniacze rozprężne 
do celów budowlanych, Spoiwa do płytek, Tynk [na ściany].

(210) 534940 (220) 2021 10 07
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOFRYZJERSTWO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 16.03.17, 26.11.13
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo.

(210) 534942 (220) 2021 10 07
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOKOLORYZACJA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 16.03.17, 26.11.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo.

(210) 534944 (220) 2021 10 07
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOFRYZJER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 16.03.17, 26.11.13
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo.

(210) 534948 (220) 2021 10 07
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOSALON

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 16.03.17, 26.11.13
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo, Salony piękności.

(210) 534949 (220) 2021 10 07
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICHOCOLOR

(531) 16.03.17, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo.
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(210) 534997 (220) 2021 10 08
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOBARBERSTWO

(531) 16.03.17, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo męskie, 
Fryzjerstwo.

(210) 534998 (220) 2021 10 08
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOBARBER

(531) 16.03.17, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo męskie, Fryzjerstwo.

(210) 535000 (220) 2021 10 08
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHOPIELĘGNACJA

(531) 16.03.17, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Lecznicze preparaty na porost 
włosów, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo.

(210) 535003 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis WANILIA Wafle z kremem 

waniliowym DOMOWE SPECJAŁY

(531) 02.09.01, 24.09.02, 08.01.11, 26.01.02, 25.01.15, 25.05.01, 
27.05.01, 11.03.04, 29.01.15

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

(210) 535004 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FLIS HAPPY WAFERS minis KAKAO Wafle z kremem 
kakaowym DOMOWE SPECIAŁY

(531) 02.09.01, 24.09.02, 08.01.11, 11.03.04, 25.05.03, 26.01.02, 
27.05.01, 29.01.15

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

(210) 535008 (220) 2021 10 08
(731) CZOPIK MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M C 4 PETS

(531) 26.11.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych.

(210) 535017 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS

(531) 02.09.01, 05.03.11, 05.05.20, 24.09.02, 08.01.19, 26.04.02, 
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.
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(210) 535018 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS SEZAME 

DELICIOUS

(531) 02.09.01, 08.01.19, 05.03.11, 05.05.20, 24.09.02, 25.01.15, 
26.07.25, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 535034 (220) 2021 10 08
(731) OKONIEWSKI BARTOSZ, ZUWALD MICHAŁ ECO 

FLOWERS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HECADI
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Kosmetyki na-
turalne, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki to-
aletowe, Olejki mineralne [kosmetyki], 5 Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodat-
ki witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mie-
szanki do picia będące suplementami diety, Mineralne 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Su-
plementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Preparaty zmniejszające apetyt, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów 
leczniczych, Suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, Tabletki witaminowe, Suplementy 
żywnościowe w postaci proszku, Suplementy żywno-
ściowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, 
Suplementy diety dla zwierząt, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Od-
żywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienni-
ki posiłków, Olejki lecznicze, 29 Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oleje roślinne do celów spożywczych, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami diety, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami die-
ty, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo żywieniowe, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycz-
nego i żywieniowego.

(210) 535037 (220) 2021 10 08
(731) KIJEWSKA PAULINA, Nałęczów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Filmo Gadki

(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 535101 (220) 2021 10 11
(731) NANTONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N&T NEW TIME

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 25 Skarpety, Skarpety sportowe, Skarpety ter-
moaktywne, Skarpety wewnętrzne do obuwia - stopki, Pod-
kolanówki, Getry, Wyroby pończosznicze, Rajstopy.

(210) 535109 (220) 2021 10 11
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA WYROBY Z BECZKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba: wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprze-
daży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trze-
cich stosowane jako zakup i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flak, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby 
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwnicze, raki nieżywe, smalce, 
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sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny.

(210) 535126 (220) 2021 10 12
(731) MARMAG Ltd, Edynburg, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Książki pełne miłości

(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 16 Książki, Notatniki.

(210) 535152 (220) 2021 10 12
(731) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLECZKI PARK AIRPORT RESIDENCE

(531) 18.05.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania - mieszkania, 
43 Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania - 
zarządzanie przyjazdami i wyjazdami, usługi rezerwacji po-
kojów.

(210) 535174 (220) 2021 10 13
(731) WILLA BABICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBW WILLA BABICE

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie fi-
nansowania projektów budowlanych, Zarządzanie finansowe 
projektami budowlanymi, Usługi towarzystw budowlanych 
dotyczące finansów, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Powiernictwo nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Ocena i wycena nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Nabywanie nieru-

chomości dla osób trzecich, Udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nierucho-
mości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi 
na nieruchomości mieszkaniowe, Administrowanie nierucho-
mościami, 37 Budownictwo, Budowa infrastruktury, Nadzór 
budowlany, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana, 
Usługi zarządzania budową, Budowa budynków wielorodzin-
nych, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne 
w zakresie budownictwa, Usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych, Nadzór budowlany na miej-
scu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad robotami 
budowlanymi, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja 
nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów dotyczących nieruchomości, Instalacja osprzętu i wypo-
sażenia w budynkach.

(210) 535179 (220) 2021 10 13
(731) WOJCIECHOWSKA ALICJA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ALLES, 
Głowno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLES LINGERIE

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Gorsety protetyczne, Gorsety brzuszne, Gor-
sety do celów medycznych, Odzież kompresyjna, 25 Bielizna 
osobista, Bielizna osobista i odzież dla kobiet karmiących pier-
sią, Bielizna osobista i odzież dla kobiet po operacjach piersi 
i mastektomii, Biustonosze, Biustonosze dla kobiet karmiących 
piersią, Biustonosze dla kobiet po operacjach piersi i mastekto-
mii, Biustonosze i odzież sportowa, Gorsety, Kostiumy kąpielo-
we, Kostiumy kąpielowe dla kobiet karmiących piersią, Kostiu-
my kąpielowe dla kobiet po operacjach piersi i mastektomii, 
Ubiory kąpielowe i plażowe, Płaszcze kąpielowe i szlafroki, Ko-
szulki, Piżamy, Peniuary, Halki, Odzież dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci, Nakrycia głowy, Wyroby pończosznicze.

(210) 535198 (220) 2021 10 13
(731) ITA-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) itatest.pl
(510), (511) 35 Badania rynku, badanie opinii publicznej 
na temat wytwarzanych produktów, 42 Badania analityczne, 
analizy fizyko-chemiczne, bakteriologiczne, mikrobiologicz-
ne, dermatologiczne: kosmetyków, chemii gospodarczej, wy-
robów higieniczno-opatrunkowych, artykułów używanych 
w gospodarstwie domowym, leków, żywności, wody, Badania 
porównawcze z wyrobami dotychczas stosowanymi, spraw-
dzanie zgodności opracowanych warunków technologicz-
nych oraz metod badań, prace badawcze dla osób trzecich, 
testowanie materiałów i produktów, doradztwo i konsultacje 
w sprawach receptury i sposobu wytwarzania produktów.
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(210) 535202 (220) 2021 10 12
(731) GRUPPO DISTRIBUZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GD GRUPPO DISTRIBUZIONE

(531) 02.01.08, 03.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej al-
koholi.

(210) 535217 (220) 2021 10 14
(731) INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN INTEGRA DIAGNOSTIC

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Kliniczne odczynniki medyczne, Chemiczne 
odczynniki testowe - medyczne, Chemiczne odczynniki 
testowe - weterynaryjne, Bibułki przetworzone chemicznie 
stosowane do wykrywania krwi utajonej w kale, 10 Medycz-
ne urządzenia analityczne do celów medycznych.

(210) 535229 (220) 2021 10 14
(731) KAPUSTA PIOTR GRUPA MUMU, Smolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mumu GRILL

(531) 03.04.02, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Informacje i doradztwo w zakre-
sie przygotowywania posiłków.

(210) 535230 (220) 2021 10 14
(731) KAPUSTA PIOTR GRUPA MUMU, Smolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mumu grill & pub

(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01, 24.17.01, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.15

(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Informacje i doradztwo w zakre-
sie przygotowywania posiłków.

(210) 535252 (220) 2021 10 15
(731) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA INTEGRA

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Wyroby sanitarne z ceramiki, Bidety, Kom-
pakty WC, Toalety wyposażone w urządzenia myjące, Miski 
ustępowe, Pisuary, Umywalki, Postumenty i półpostumenty 
do umywalek, Sedesy, Płuczki ustępowe, Baterie umywalko-
we, Kabiny natryskowe, Brodziki, Natryski, Zestawy prysznico-
we, Krany, Armatura sanitarna, Wanny łazienkowe, Zbiorniki 
do płuczek ustępowych.

(210) 535264 (220) 2021 10 14
(731) MIZERNY ZBIGNIEW PPHU ELEKTRO-MIZ, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGOS PID

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Sterowniki urządzeń, sterowniki do kotłów, 
Sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne, Sterowniki 
procesów (elektroniczne), Sterowniki urządzeń i oprogramo-
wania wbudowanego w urządzenia, Armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do kotłów.

(210) 535278 (220) 2021 10 15
(731) Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Green Spring

(531) 27.05.01, 26.15.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.21
(510), (511) 5 Biologiczne preparaty do celów medycznych, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, 
Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i wetery-
naryjnych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Weterynaryjne odczynniki diagno-
styczne, Preparaty diagnostyczne, Leki dla ludzi, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Środki prze-
czyszczające, Materiały opatrunkowe, medyczne, Biocydy, 
Środki odkażające.

(210) 535292 (220) 2021 10 16
(731) BŁAŻEJCZYK FILIP, Włodawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT POINT Gym & Fitness Zielna 2

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01
(510), (511) 41 Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness,  
Fitness kluby.

(210) 535381 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowny)
(540) neso
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-

nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skute-
ry [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalan-
sujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów,  
28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
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Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535382 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowny)
(540) neso bus
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skute-
ry [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalan-
sujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów,  
28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-

riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 
Stacje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, 
Usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), 
Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni po-
jazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi na-
prawcze dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne doty-
czące pojazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, 
Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Ser-
wis urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport 
osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie 
środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa 
wodorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa 
wodorowego, Organizowanie transportu paliw, Organizo-
wanie transportu paliw wodorowych, Usługi dystrybucji 
paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowa-
nie dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa 
wodorowego, Usługi związane z magazynowaniem paliw, 
Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodoro-
wych, Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie 
magazynowania paliw, Organizowanie magazynowania 
paliw wodorowych, Magazynowanie paliw stałych, pa-
liw płynnych i gazowych oraz produktów chemicznych, 
Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja ener-
gii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja energii, 
Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Dostawa 
energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazyno-
wanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, wytwarza-
nie energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania 
energii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elek-
trycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług.
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(210) 535383 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowny)
(540) neso tank
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wo-
doru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji 
benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elek-
trody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do pro-
dukcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wo-
doru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Apa-
ratura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolize-
rów do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicznych 
do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gromadze-
nia i przechowywania energii elektrycznej, Części do urządzeń 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Bate-
rie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, 
Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne 
(akumulatory), 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy 
do poruszania się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w po-
wietrzu i przestrzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, 
Pojazdy lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, 
Samochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodoro-
we, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe 
z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody 
elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elek-
tryczne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, 
Skutery [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samoba-
lansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 
28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania 
zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie sta-
cjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii elek-
trycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzedaży 
hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie sprze-
daży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyski-
wanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Usługi agen-
cji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi tankowania paliwa do pojaz-
dów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojazdów, 
Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywa-
nie akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, 
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumu-
latorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, Stacje obsługi pojazdów i usługi 
stacji paliw do pojazdów, Usługi stacji obsługi samochodów 
(tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące 

pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, Usługi kon-
serwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojazdów, 
Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, Serwis urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, 
Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do oszczędza-
nia energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, 
Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, Usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa 
paliwa wodorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie pa-
liwa wodorowego, Organizowanie transportu paliw, Organi-
zowanie transportu paliw wodorowych, Usługi dystrybucji 
paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie 
dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodo-
rowego, Usługi związane z magazynowaniem paliw, Magazy-
nowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, Maga-
zynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych 
oraz produktów chemicznych, Przechowywanie energii i pa-
liw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, 
Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa 
energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, wytwa-
rzanie energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania 
energii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535386 (220) 2021 10 19
(731) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ruda AIPA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wia-
derek do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, 
Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, 
Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, Na-
czynia szklane do napojów, Nalewaki do butelek, Neoprenowe 
pokrowce na butelki, z suwakiem, Nieelektryczne otwieracze 
do butelek, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektrycz-
ne), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki pod butelki [sto-
jaki], Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, 
Szklanki do piwa, Urządzenia do schładzania butelek, 32 Brzecz-
ka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze słodu palo-
nego], Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Na-
poje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bez-
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alkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo lager, 
Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i pro-
dukty piwowarskie, Piwo Hefeweizen, Piwo AIPA, Barley Wine 
[piwo], Piwo typu saison, Piwo Pils, Piwo o smaku kawy, Piwo 
typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Woda gazowana, Woda niegazowana, 
Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe.

(210) 535450 (220) 2021 10 19
(731) NANO HOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ANTYWIR4
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosme-
tyki, mydła, preparaty do czyszczenia do użytku domowego, 
detergenty do użytku domowego, 5 Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, płyny, żele, mydła - do dezynfekcji ciała i po-
wierzchni, preparaty do dezynfekcji ciała, powierzchni, pre-
paraty do dezynfekcji do celów weterynaryjnych, chusteczki 
nasączone płynami do powierzchni i ciała, środki bakteriobój-
cze do powierzchni i ciała, środki do oczyszczania powietrza, 
środki odkażające do użytku medycznego i weterynaryjnego.

(210) 535451 (220) 2021 10 19
(731) NANO HOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NH NANO HOPE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, 
mydła, preparaty chemiczne do czyszczenia, do użytku domo-
wego, detergenty do użytku domowego, 5 Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, płyny, żele, mydła do dezynfekcji ciała i po-
wierzchni, preparaty do dezynfekcji do celów weterynaryjnych, 
chusteczki nasączone płynami do powierzchni i ciała, środki 
bakteriobójcze do ciała i powierzchni, środki do oczyszczania 
powietrza, środki odkażające do użytku medycznego i weteryna-
ryjnego, 10 Maski sanitarne do celów medycznych i ochronnych, 
maski stosowane przez personel medyczny, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji, do czyszczenia, 
do dezynfekcji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do pielęgnacji, do czyszczenia, do dezynfekcji, 37 Czyszcze-
nie pojazdów poprzez zamgławianie, dezynfekcja budynków.

(210) 535544 (220) 2021 10 20
(731) REVEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.03.06, 26.03.07
(510), (511) 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem lokali na cele 
biurowe, Wynajem sal wystawowych, Wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi 
agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomości, Usługi administrowania i zarządzania nierucho-
mościami, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi 
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami 
i wynajmowaniem nieruchomości, Usługi wyceny nierucho-
mości, Usługi dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi wy-
najmu oraz leasingu nieruchomości, Usługi organizowania 
finansowania zakupu nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, Usługi finan-
sowania nieruchomości, Usługi wyszukiwania nieruchomo-
ści na zlecenie osób trzecich, Usługi udzielania informacji 
o powyższych usługach, 43 Zapewnianie czasowego wy-
najmu powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wy-
najmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na ze-
brania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
Wynajem pomieszczeń na wystawy, Krótkoterminowy wy-
najem przestrzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń na uro-
czystości i przyjęcia towarzyskie, Usługi kateringowe w pry-
watnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich.

(210) 535580 (220) 2021 10 22
(731) WE CREATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBY vocal booth

(531) 26.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 15 Przenośna kabina akustyczna.

(210) 535611 (220) 2021 10 25
(731) BERNAT MACIEJ WORKAFFORD POLAND, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) workafford You can afford it!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.20, 26.11.12
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekru-
tacji personelu, Rekrutacja personelu, Usługi rekrutacyjne, Za-
rządzenie personelem, Usługi związane z personelem, Agen-
cje pośrednictwa pracy, doradztwo personalne, Doradztwo 
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i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Leasing pracowniczy, 
Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Ocena potrzeb per-
sonelu, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia 
kompetencji zawodowych, Profesjonalne usługi w zakresie 
rekrutacji, Pomoc w zarządzaniu personelem, Organizowanie 
i prowadzenie targów pracy i rekrutacyjnych, Spełnianie funk-
cji działu kadr dla osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania personelem, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji bizneso-
wej oraz badania rynkowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne związane z rekrutacją personelu, Konsultacje 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
w tym zarządzania personelem, 41 Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi szkolenia personelu.

(210) 535719 (220) 2021 10 27
(731) NIKOTABAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.24, 18.03.02, 18.03.09, 18.03.23
(510), (511) 34 Woreczki nikotynowe beztytoniowe, Wo-
reczki tytoniowe, Beztytoniowe mieszanki do sziszy/fajki 
wodnej, Tytoniowe mieszanki do sziszy/fajki wodnej.

(210) 535721 (220) 2021 10 26
(731) PANGTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW COLLECTION PEAK&BEAN

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 24.17.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.12, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 
26.11.10

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Skarpetki, Bielizna męska.

(210) 535749 (220) 2021 10 26
(731) POLSKA IZBA BRANŻY POGRZEBOWEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIBP

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], biuletyny informacyj-
ne, broszury, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, 
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], 
gazety, identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, skorowi-
dze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, katalogi, książki, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], notatniki [notesy], papier do pisania [listowy], periodyki 
[czasopisma], pieczątki z adresem, podręczniki [książki], pu-
blikacje drukowane, skoroszyty, stemple do pieczętowania, 
ulotki, 35 Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, organizowanie targów handlowych, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, planowanie działal-
ności gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, po-
moc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prezenta-
cja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezentacje 
towarów i usług, przygotowywanie i prezentacja pokazów 
audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie 
handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie ma-
teriałów reklamowych, przygotowywanie prezentacji w ce-
lach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach han-
dlowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
reklama, rozpowszechnianie informacji biznesowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zbieranie 
danych dotyczących działalności gospodarczej, 41 Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
tłumaczenia, organizacja szkoleń, organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów, wydawanie gazet, prospektów, czaso-
pism, biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, 45 Usługi prawne, doradztwo prawne, me-
diacje, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi kremacyjne, usługi pogrzebowe, pośred-
nictwo w procedurach prawnych.

(210) 535758 (220) 2021 10 26
(731) IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IFIRMA
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, 
38 Telekomunikacja, 42 Badania oraz usługi - naukowe i tech-
niczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 535769 (220) 2021 10 27
(731) BORK MATEUSZ, Żukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAMING.style

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02, 
03.07.07, 03.07.19, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15

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

(210) 535780 (220) 2021 10 27
(731) REORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Projektowanie logo reklamowych, Edycja post-
produkcyjna reklam, Publikowanie materiałów reklamowych 
on-line, Projektowanie materiałów reklamowych, Projekto-
wanie broszur reklamowych, Projektowanie ulotek reklamo-
wych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Umieszczanie re-
klam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób 
trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrz-
nych na rzecz osób trzecich, Reklama na billboardach elek-
tronicznych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi agencji re-
klamowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doko-
nywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Produkcja promocyj-
nych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, 
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja i dystry-
bucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materia-

łów reklamowych i reklam, Produkcja filmów reklamowych, 
Badania rynku do celów reklamowych, Analizy w zakresie 
reklamy, Badanie działalności gospodarczej i rynku, Badania 
opinii publicznej, Tworzenie tekstów reklamowych, Pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyj-
nych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
42 Usługi projektowania, Projektowanie stron interneto-
wych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron 
domowych i stron internetowych, Projektowanie i projek-
towanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie 
graficzne, Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, 
Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie ma-
teriałów piśmiennych, Usługi w zakresie projektowania logo, 
Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trze-
cich, Przechowywanie obrazów fotograficznych w formie 
elektronicznej, Elektroniczne przechowywanie fotografii cy-
frowych, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usłu-
gi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
doradcze w zakresie oprogramowania.

(210) 535781 (220) 2021 10 27
(731) ZIELIŃSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE ELGO-PLUS,  
Brześć Kujawski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRINGER

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 Minikoparki.

(210) 535787 (220) 2021 10 28
(731) SZCZYGIEŁ REMIGIUSZ, Sulimów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOTAXI Siedlce

(531) 05.03.14, 24.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi taksówkarskie.

(210) 535789 (220) 2021 10 28
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORMINOX
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(531) 01.11.12, 01.07.19, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(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) 535800 (220) 2021 10 28
(731) BARCIKOWSKA DOMINIKA DB&CO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doba

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjo-
nalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmety-
ki kolorowe, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki 
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki w gotowych zestawach, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, Mleczka kosmetyczne, Maski kosme-
tyczne, Mydła kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Bawełnia-
ne płatki kosmetyczne, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, Nawilżane odświeżające chu-
steczki kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do twarzy, 
Kremy i balsamy kosmetyczne, Kosmetyczne płyny do wło-
sów, Żele do użytku kosmetycznego, Produkty kosmetyczne 
do ochrony ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, Wielofunkcyjne preparaty kosmetycz-
ne do skóry, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycz-
nego, Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrnia-
nia skóry, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, 
Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty 
toaletowe, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Aroma-
tyczne olejki eteryczne, Olejki do ciała, Olejki do twarzy, Ko-
smetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do makijażu skóry, 
Dezodoranty do użytku osobistego, 35 Usługi reklamowe 
i promocyjne, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Usługi w zakresie programów lojalnościo-
wych, Prezentacje towarów i usług, Pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, 
Usługi sprzedaży takich towarów jak: kosmetyki upiększają-
ce, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do rzęs, Kosme-
tyki do samoopalania, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki 
do paznokci, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobi-
stego, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmety-
ki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, 
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Mleczka ko-
smetyczne, Maski kosmetyczne, Mydła kosmetyczne, Kremy 
kosmetyczne, Bawełniane płatki kosmetyczne, Kosmetycz-
ne preparaty fryzjerskie, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Usługi sprzedaży takich towarów jak: preparaty kosmetycz-
ne wspomagające odchudzanie, Nawilżane odświeżające 
chusteczki kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do twarzy, 
Kremy i balsamy kosmetyczne, Kosmetyczne płyny do wło-
sów, Żele do użytku kosmetycznego, Produkty kosmetyczne 

do ochrony ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, Wielofunkcyjne preparaty kosmetycz-
ne do skóry, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycz-
nego, Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrnia-
nia skóry, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, 
Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty 
toaletowe, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Aroma-
tyczne olejki eteryczne, Olejki do ciała, Olejki do twarzy, Ko-
smetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do makijażu skóry, 
Dezodoranty do użytku osobistego.

(210) 535803 (220) 2021 10 20
(731) REVEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellcome office

(531) 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem lokali na cele 
biurowe, Wynajem sal wystawowych, Wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi 
agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomości, Usługi administrowania i zarządzania nierucho-
mościami, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi 
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami 
i wynajmowaniem nieruchomości, Usługi wyceny nierucho-
mości, Usługi dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi wy-
najmu oraz leasingu nieruchomości, Usługi organizowania 
finansowania zakupu nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, Usługi finan-
sowania nieruchomości, Usługi wyszukiwania nieruchomo-
ści na zlecenie osób trzecich, Usługi udzielania informacji 
o powyższych usługach, 43 Zapewnianie czasowego wy-
najmu powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wy-
najmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na ze-
brania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
Wynajem pomieszczeń na wystawy, Krótkoterminowy wy-
najem przestrzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń na uro-
czystości i przyjęcia towarzyskie, Usługi kateringowe w pry-
watnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich.

(210) 535812 (220) 2021 10 28
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Aryfrenix
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Su-
plementy diety.

(210) 535827 (220) 2021 10 29
(731) WRÓBLEWSKI JACEK SPECBRANDS.PL, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEC BRANDS

(531) 26.02.12, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośred-
nictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych 
środków komunikacji w zakresie towarów: apteczki pierwszej 
pomocy, apteczki przenośne, noże, noże myśliwskie, noży-
ce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, ratunkowe i ochronne, 
hełmy i kaski ochronne, kombinezony ochronne, rękawice 
ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, okulary, gogle i maski ochronne, na-
kolanniki i nałokietniki ochronne, pasy ratunkowe, pakiety 
ratunkowe do ratowania życia, słuchawki na uszy, kompasy, 
opaski, opaski uciskowe i zaciskowe, uchwyty na opaski uci-
skowe i zaciskowe, latarki, latarki kieszonkowe, latarki czo-
łowe, futerały na broń, kabury na broń, pasy naramienne 
do broni (również z nabojami), pasy na amunicję, pasy tak-
tyczne, pasy operacyjne do noszenia broni, pasy operacyj-
no-taktyczne do noszenia broni, ładownice na pas do ma-
gazynku broni krótkiej, litografie, litograficzne dzieła sztuki, 
grafiki, obrazy, torby, plecaki, torby i plecaki myśliwskie, tor-
by i plecaki sportowe, torby i plecaki turystyczne, chlebaki 
na ramię, sakwy, torby i worki myśliwskie, naramienniki i pasy 
skórzane, sakwy i sakiewki ze skóry, paski wojskowe, naszyw-
ki, odzież, mundury, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, skarpety, nakrycia głowy, obuwie, wyroby pończoszni-
cze, skarpety, kamizelki, odzież wodoodporna, kominiarki, 
rękawiczki, szelki, paski, tarcze strzelnicze, rzutki strzelnicze, 
nagolenniki i nakolanniki, bransolety, bransoletki i opaski, 
silikonowe bransolety, bransoletki i opaski, wyroby szklane 
i ceramiczne.

(210) 535828 (220) 2021 10 29
(731) WRÓBLEWSKI JACEK SPECBRANDS.PL, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) SpecBrands
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośred-
nictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych 
środków komunikacji w zakresie towarów: apteczki pierwszej 
pomocy, apteczki przenośne, noże, noże myśliwskie, noży-
ce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, ratunkowe i ochronne, 
hełmy i kaski ochronne, kombinezony ochronne, rękawice 
ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, okulary, gogle i maski ochronne, na-
kolanniki i nałokietniki ochronne, pasy ratunkowe, pakiety 
ratunkowe do ratowania życia, słuchawki na uszy, kompasy, 

opaski, opaski uciskowe i zaciskowe, uchwyty na opaski uci-
skowe i zaciskowe, latarki, latarki kieszonkowe, latarki czo-
łowe, futerały na broń, kabury na broń, pasy naramienne 
do broni (również z nabojami), pasy na amunicję, pasy tak-
tyczne, pasy operacyjne do noszenia broni, pasy operacyj-
no-taktyczne do noszenia broni, ładownice na pas do ma-
gazynku broni krótkiej, litografie, litograficzne dzieła sztuki, 
grafiki, obrazy, torby, plecaki, torby i plecaki myśliwskie, tor-
by i plecaki sportowe, torby i plecaki turystyczne, chlebaki 
na ramię, sakwy, torby i worki myśliwskie, naramienniki i pasy 
skórzane, sakwy i sakiewki ze skóry, paski wojskowe, naszyw-
ki, odzież, mundury, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, skarpety, nakrycia głowy, obuwie, wyroby pończoszni-
cze, skarpety, kamizelki, odzież wodoodporna, kominiarki, 
rękawiczki, szelki, paski, tarcze strzelnicze, rzutki strzelnicze, 
nagolenniki i nakolanniki, bransolety, bransoletki i opaski, 
silikonowe bransolety, bransoletki i opaski, wyroby szklane 
i ceramiczne.

(210) 535838 (220) 2021 10 29
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) BOHEM BLUE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na tytoń, 
Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Przybory 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535842 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) timeless TIME NAVY

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na tytoń, 
Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Przybory 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535844 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) timeless TIME BLUE
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na tytoń, 
Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Przybory 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535845 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) BOHEM IVORY
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na tytoń, 
Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Przybory 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535851 (220) 2021 10 29
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens. MIX & EAT

(531) 05.03.14, 26.11.12, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata 
świeża, Surowe warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła.

(210) 535852 (220) 2021 10 29
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens. SZPINAK BABY

(531) 05.03.11, 05.03.16, 07.03.11, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Szpinak [przetworzony], Szpinak, mrożony, 
Szpinak, gotowany, Szpinak konserwowy, 31 Szpinak świeży.

(210) 535888 (220) 2021 10 29
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) (znak słowny)
(540) Detrinova
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 535992 (220) 2021 11 03
(731) GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) foundr

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji internetowych, Usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Inter-
netu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, Usługi handlu detalicznego.

(210) 536004 (220) 2021 11 03
(731) DRUKARNIA TOP - OFFSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUKARNIA TOP OFFSET

(531) 27.05.01, 26.15.09, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 40 Drukowanie szablonów, Drukowanie wzo-
rów, Usługi druku na tkaninach, Drukowanie fotograficzne, 
Drukowanie reklam, Drukowanie offsetowe, Usługi druko-
wania, Drukowanie cyfrowe, Usługi składania druku, Usłu-
gi druku offsetowego, Usługi wykańczania druków, Usługi 
wykańczania druków [cięcie], Drukowanie wzorów dla osób 
trzecich, Drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, 
Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, 
Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Usługi 
cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na za-
mówienie, Wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, Dru-
kowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach 
osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Intro-
ligatorstwo, Drukowanie.

(210) 536008 (220) 2021 11 03
(731) TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coverlan
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(531) 26.01.06, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemiczne mieszanki uszczelniające, Mieszan-
ki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, Mieszanki hy-
drofobowe, Powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki 
chemiczne], Powłoki do uodporniania przed czynnikami 
atmosferycznymi [chemikalia], Powłoki ochronne do odpy-
chania wody [chemiczne], Wodoodporne ochronne powłoki 
powierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], Powłoki poli-
merowe [inne niż farby], Powłoki odpychające wilgoć [inne 
niż farby], Środki chemiczne do zapobiegania korozji, Prepa-
raty chemiczne do użytku jako inhibitory korozji, Płynne po-
włoki [chemiczne], Żywice mocznikowo-formaldehydowe, 
Żywice mocznikowe (przetworzone), Żywice mocznikowe 
(nieprzetworzone), Mieszanki odpychające wodę, Mieszanki 
zabezpieczające przed wilgocią [inne niż farby], Mieszanki 
izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], 2 Ela-
stomerowe wodoodporne preparaty powlekające [farby], 
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające 
cieczy, Ochronne powłoki powierzchniowe do metali, Płynne 
tworzywa sztuczne, w postaci farb, do stosowania jako po-
włoki powierzchniowe, Powłoki do impregnacji wodoodpor-
nej [chemiczne, farby], Powłoki ochronne o właściwościach 
hydrofobowych [farba], Powłoki ochronne o właściwościach 
uszczelniających do użytku na metalach [farby], Powłoki od-
porne na korozję, Powłoki posiadające właściwości hydrofo-
bowe [farba], Powłoki proszkowe do nakładania aerozolem, 
Powłoki w sprayu [antykorozyjne], Powłoki w sprayu [lakie-
ry], Powłoki w sprayu [farby], Powłoki z tworzyw sztucznych 
do ochrony metalu przed wilgocią [farby], Środki hydrofobo-
we w postaci farb, Korozja (oleje zapobiegające -), Preparaty 
hamujące korozję, Powłoki w postaci farb, Żywice do po-
wlekania, Mieszanki uszczelniające jako dodatki do powłok 
powierzchniowych, 17 Elastomery, Polimery elastomerowe, 
Powłoki izolacyjne, Uszczelnienia wodoodporne, Mem-
brany wodoodporne wykonane z polimerów, Szczeliwa 
do impregnacji wodoodpornej, Farby izolacyjne, Materiały 
uszczelniające i izolacyjne, Farby uszczelniające [izolacyj-
ne], Wodoszczelne membrany izolacyjne, Izolacyjne żywice 
akrylowe, Lakiery izolacyjne, 35 Usługi sprzedaży towarów: 
chemiczne mieszanki uszczelniające, mieszanki chemiczne 
do impregnacji wodoodpornej, mieszanki hydrofobowe, po-
włoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], po-
włoki do uodporniania przed czynnikami atmosferycznymi 
[chemikalia], powłoki ochronne do odpychania wody [che-
miczne], wodoodporne ochronne powłoki powierzchniowe 
[chemiczne, inne niż farby], powłoki polimerowe [inne niż 
farby], powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby], środki 
chemiczne do zapobiegania korozji, preparaty chemiczne 
do użytku jako inhibitory korozji, płynne powłoki [chemicz-
ne], żywice mocznikowo-formaldehydowe, żywice moczni-
kowe (przetworzone), żywice mocznikowe (nieprzetworzo-
ne), mieszanki hydrofobowe, mieszanki odpychające wodę, 
mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż farby], 
mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż 
farby], elastomerowe wodoodporne preparaty powlekające 
[farby], elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepusz-
czające cieczy, ochronne powłoki powierzchniowe do meta-
li, płynne tworzywa sztuczne w postaci farb do stosowania 
jako powłoki powierzchniowe, powłoki do impregnacji wo-
doodpornej [chemiczne, farby], powłoki ochronne o właści-
wościach hydrofobowych [farba], powłoki ochronne o wła-
ściwościach uszczelniających do użytku na metalach [farby], 
powłoki odporne na korozję, powłoki posiadające właści-
wości hydrofobowe [farba], powłoki proszkowe do nakłada-
nia aerozolem, powłoki w sprayu [antykorozyjne], powłoki 
w sprayu [lakiery], powłoki w sprayu [farby], powłoki z two-
rzyw sztucznych do ochrony metalu przed wilgocią [farby], 

środki hydrofobowe w postaci farb, oleje zapobiegające 
korozji, preparaty hamujące korozję, powłoki w postaci farb, 
żywice do powlekania, mieszanki uszczelniające jako dodatki 
do powłok powierzchniowych, elastomery, polimery elasto-
merowe, powłoki izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, 
membrany wodoodporne wykonane z polimerów, szczeliwa 
do impregnacji wodoodpornej, farby izolacyjne, powłoki izo-
lacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne, farby uszczel-
niające [izolacyjne], wodoszczelne membrany izolacyjne, 
izolacyjne żywice akrylowe, lakiery izolacyjne, Organizowane 
targów, pokazów, konferencji oraz wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży to-
warów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego polegające 
na pośredniczeniu pomiędzy kupującym i sprzedającym, Po-
moc w zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowa-
nie i zarządzanie przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi 
w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, Usłu-
gi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsię-
biorstwami franchisingowymi, Usługi w zakresie organizacji 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania 
i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi marketingo-
we, Usługi agencji eksportowo-importowych, 37 Renowacja, 
czyszczenie i konserwacja rur, układów wodociągowych oraz 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie i naprawa rur, 
rurociągów, układów wodociągowych, sieci wodno-kana-
lizacyjnych, Malowanie natryskowe, Zabezpieczanie przed 
korozją, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie powłok 
ochronnych na powierzchnie zbiorników, Powlekanie rur, In-
stalowanie wykładzin rurowych w rurociągach.

(210) 536011 (220) 2021 11 03
(731) TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 1 Chemiczne mieszanki uszczelniające, Mieszanki 
chemiczne do impregnacji wodoodpornej, Mieszanki hydrofo-
bowe, Powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemicz-
ne], Powłoki do uodporniania przed czynnikami atmosferyczny-
mi [chemikalia], Powłoki ochronne do odpychania wody [che-
miczne], Wodoodporne ochronne powłoki powierzchniowe 
[chemiczne, inne niż farby], Powłoki polimerowe [inne niż farby], 
Powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby], Środki chemiczne 
do zapobiegania korozji, Preparaty chemiczne do użytku jako 
inhibitory korozji, Płynne powłoki [chemiczne], Żywice moczni-
kowo-formaldehydowe, Żywice mocznikowe (przetworzone), 
Żywice mocznikowe (nieprzetworzone), Mieszanki odpychają-
ce wodę, Mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż 
farby], Mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż 
farby], 2 Elastomerowe wodoodporne preparaty powlekające 
[farby], Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepusz-
czające cieczy, Ochronne powłoki powierzchniowe do metali, 
Płynne tworzywa sztuczne, w postaci farb, do stosowania jako 
powłoki powierzchniowe, Powłoki do impregnacji wodood-
pornej [chemiczne, farby], Powłoki ochronne o właściwościach 
hydrofobowych [farba], Powłoki ochronne o właściwościach 
uszczelniających do użytku na metalach [farby], Powłoki odpor-
ne na korozję, Powłoki posiadające właściwości hydrofobowe 
[farba], Powłoki proszkowe do nakładania aerozolem, Powłoki 
w sprayu [antykorozyjne], Powłoki w sprayu [lakiery], Powłoki 
w sprayu [farby], Powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony me-
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talu przed wilgocią [farby], Środki hydrofobowe w postaci farb, 
Korozja (oleje zapobiegające -), Preparaty hamujące korozję, Po-
włoki w postaci farb, Żywice do powlekania, Mieszanki uszczel-
niające jako dodatki do powłok powierzchniowych, 17 Elasto-
mery, Polimery elastomerowe, Powłoki izolacyjne, Uszczelnienia 
wodoodporne, Membrany wodoodporne wykonane z polime-
rów, Szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, Farby izolacyjne, 
Materiały uszczelniające i izolacyjne, Farby uszczelniające [izola-
cyjne], Wodoszczelne membrany izolacyjne, Izolacyjne żywice 
akrylowe, Lakiery izolacyjne, 35 Usługi sprzedaży towarów: che-
miczne mieszanki uszczelniające, mieszanki chemiczne do im-
pregnacji wodoodpornej, mieszanki hydrofobowe, powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], powłoki 
do uodporniania przed czynnikami atmosferycznymi [chemika-
lia], powłoki ochronne do odpychania wody [chemiczne], wo-
doodporne ochronne powłoki powierzchniowe [chemiczne, 
inne niż farby], powłoki polimerowe [inne niż farby], powłoki 
odpychające wilgoć [inne niż farby], środki chemiczne do zapo-
biegania korozji, preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory 
korozji, płynne powłoki [chemiczne], żywice mocznikowo-for-
maldehydowe, żywice mocznikowe (przetworzone), żywice 
mocznikowe (nieprzetworzone), mieszanki hydrofobowe, mie-
szanki odpychające wodę, mieszanki zabezpieczające przed 
wilgocią [inne niż farby], mieszanki izolacyjne do ochrony przed 
wilgocią [inne niż farby], elastomerowe wodoodporne prepa-
raty powlekające [farby], elastomerowe materiały uszczelniające 
nieprzepuszczające cieczy, ochronne powłoki powierzchniowe 
do metali, płynne tworzywa sztuczne w postaci farb do stoso-
wania jako powłoki powierzchniowe, powłoki do impregnacji 
wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki ochronne o wła-
ściwościach hydrofobowych [farba], powłoki ochronne o wła-
ściwościach uszczelniających do użytku na metalach [farby], 
powłoki odporne na korozję, powłoki posiadające właściwości 
hydrofobowe [farba], powłoki proszkowe do nakładania aero-
zolem, powłoki w sprayu [antykorozyjne], powłoki w sprayu [la-
kiery], powłoki w sprayu [farby], powłoki z tworzyw sztucznych 
do ochrony metalu przed wilgocią [farby], środki hydrofobowe 
w postaci farb, oleje zapobiegające korozji, preparaty hamujące 
korozję, powłoki w postaci farb, żywice do powlekania, mie-
szanki uszczelniające jako dodatki do powłok powierzchnio-
wych, elastomery, polimery elastomerowe, powłoki izolacyjne, 
uszczelnienia wodoodporne, membrany wodoodporne wy-
konane z polimerów, szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, 
farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, materiały uszczelniające 
i izolacyjne, farby uszczelniające [izolacyjne], wodoszczelne 
membrany izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, lakiery 
izolacyjne, Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pośred-
nictwo w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa 
handlowego polegające na pośredniczeniu pomiędzy kupu-
jącym i sprzedającym, Pomoc w zawieraniu kontraktów han-
dlowych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, Usługi w zakresie promowania towarów 
i usług osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchi-
singu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, 
Usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi 
w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji eksportowo-
-importowych, 37 Renowacja, czyszczenie i konserwacja rur, 
układów wodociągowych oraz instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, Instalowanie i naprawa rur, rurociągów, układów wo-
dociągowych, sieci wodno-kanalizacyjnych, Malowanie na-
tryskowe, Zabezpieczanie przed korozją, Nakładanie powłok 
w tunelach, Nakładanie powłok ochronnych na powierzch-
nie zbiorników, Powlekanie rur, Instalowanie wykładzin ruro-
wych w rurociągach.

(210) 536021 (220) 2021 11 03
(731) DELCASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) Delcaso
(510), (511) 35 Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi 
i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościo-
wych obejmujących zniżki lub zachęty, Doradztwo organi-
zacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 
Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności 
gospodarczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, Organizowanie programów lojalnościowych do celów 
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Organizo-
wanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalno-
ściowych dla klientów, Promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany 
przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi agen-
cji importowo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego 
związane ze środkami zapachowymi, Usługi importowo-
-eksportowe, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi marketingowe, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Skompu-
teryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, 
Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, Usługi 
aukcyjne on-line, Usługi sklepów detalicznych on-line zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów baga-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi 
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w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, Usługi w zakresie przeprowadzania badań 
rynkowych dotyczących lojalności klientów, Usługi w zakre-
sie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie programami 
lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządza-
nie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrze-
wania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sa-
nitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzej-
nikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych 
zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spor-
towymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artyku-
łów sportowych, Usługi handlu elektronicznego, miano-
wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży.

(210) 536022 (220) 2021 11 03
(731) GI.SIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roomX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Agencje reklamowe, Agencje modelek, Usługi agen-
cji modelek i modeli, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
Ogłoszenia drobne, Promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, Reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Organizowanie subskrypcji w za-
kresie publikacji on-line dla osób trzecich, Promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, Reklamy on-line, 
Usługi przetwarzania danych on-line, Usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, Rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Wynajem powierzchni rekla-
mowej na stronach internetowych, Dostarczanie informacji 
handlowych z internetowych baz danych, Tworzenie kom-
puterowych baz danych, Zarządzanie bazami danych, Usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Usłu-
gi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, 38 Udostępnianie pokojów 
rozmów (chatroom) on-line w celu przesyłania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi portalu in-
ternetowego, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Transmi-
sja wideo na żądanie, Udostępnianie forów (pokoje rozmów) 
internetowych on-line dla serwisów społecznościowych, 
Usługi przesyłania wiadomości on-line, Poczta elektroniczna, 
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obra-
zów, Zapewnianie dostępu do baz danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, Transfer strumieniowy danych, Usługi telekomuni-
kacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali in-
ternetowych, Elektroniczna transmisja (przesyłanie, publiko-
wanie lub wyświetlanie) danych, informacji, zdjęć, obrazów, 
audio i/lub wideo za pośrednictwem forów internetowych, 
w tym forów rynków internetowych dla kupujących i sprze-
dających towary i usługi dla dorosłych, 41 Usługi rozrywko-
we, w tym publikacja i dystrybucja za pośrednictwem strony 
internetowej wideo, fotografii, obrazów, dźwięku i tekstu 
w dziedzinie rozrywki dla dorosłych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Dostarczanie rozrywki za pośred-
nictwem strony internetowej, Udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, Produkcja bieżących programów telewizyj-
nych w dziedzinie rozrywki dla dorosłych, Dostarczanie fil-
mów przy użyciu usługi typu transmisja wideo na żądanie, 
Organizacja konkursów on-line, Organizacja widowisk oraz 
spektakli on-line, Usługi artystów estradowych, Organizacja 
imprez rozrywkowych typu konkurs piękności oraz cosplay, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Noc-
ne kluby, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi foto-
graficzne, Kultura fizyczna, Usługi rozrywkowe dostarczane 
przez Internet, Rozrywka interaktywna, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi pokazów 
filmowych, Usługi w zakresie opracowania graficznego inne 
niż do celów reklamowych, Usługi rozrywkowe na żywo, 
Usługi rozrywkowe świadczone przez telefon, 42 Przecho-
wywanie danych elektronicznych, Wynajmowanie serwerów 
www, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób 
trzecich, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting 
portali internetowych, Hosting rozrywkowych treści multi-
medialnych, Hosting stron internetowych, Administracja ser-
werami pocztowymi, Administracja serwerów, Aktualizowa-
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nie stron internetowych dla osób trzecich, Pisanie i projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, Tworzenie 
witryn internetowych, Platforma jako usługa, hosting infor-
macji lub innych treści cyfrowych on-line dla użytkowników 
internetowego rynku dla kupujących i sprzedających towary 
i usługi dla dorosłych, 45 usługi serwisów społecznościo-
wych on-line, Serwis randkowy za pośrednictwem wideo, 
Komputerowe usługi randkowe, Usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, Licencjonowanie własności 
intelektualnej, Usługi dla dorosłych, w tym rynek on-line dla 
kupujących i sprzedających towary i usługi dla dorosłych, 
Usługi sieci społecznościowych on-line, w tym usługi sieci 
społecznościowych dla użytkowników internetowego rynku 
dla kupujących i sprzedających towary i usługi dla dorosłych.

(210) 536033 (220) 2021 11 03
(731) ALOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.25, 26.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość, Usługi informacji me-
dycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi 
medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi informacji w za-
kresie opieki medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, 
Usługi pomocy medycznej, Usługi informacji medycznej.

(210) 536047 (220) 2021 11 03
(731) BRYŁA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) br BRYŁA PLUS

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 20 Blaty stołowe, fotele biurowe, fronty do szaf 
i szafek, fronty szuflad, gabloty, garderoby, kanały kablowe 
[listwy] z materiałów niemetalowych [inne niż elektryczne], 
kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komody, krze-
sła, krzesła biurowe, krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele 
z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła obro-
towe, krzesła składane, ławy [meble], meble, meble biurowe, 
meble biurowe metalowe, meble do wnętrz, meble kompu-
terowe, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, 
meble kuchenne na wymiar, meble szkolne, niemetalowe 
półki ścienne, niemetalowe regały magazynowe [meble], 
osprzęt niemetalowy do mebli, panele meblowe, płyty me-
blowe, podłokietniki, podłokietniki do mebli, podnóżki, pod-
stawy stołów, półki biurowe, półki [meble], półki na klawia-
tury komputerowe, pufy [meble], pulpity [biurka] do pracy 

w pozycji stojącej, pulpity [meble], regały, regały [meble], re-
gały metalowe, regały z metalu [meble], rolety wewnętrzne 
okienne [meble], ruchome biurka, ścianki działowe do biur 
[meble], sofy, sprzęt biurowy [meble], stanowisko pracy 
z komputerem [meble], stoły biurowe, stoły [blaty], szafki 
do komputerów [meble], szafki na materiały biurowe [me-
ble], szafy na dokumenty w postaci mebli, wieszaki na ubra-
nia, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 
37 Montaż mebli, usługi montażu kuchni, wyposażenie 
wnętrz biur, 42 Projektowanie przestrzeni biurowych, projek-
towanie rozmieszczenia mebli biurowych.

(210) 536048 (220) 2021 11 03
(731) WILCZY JAR M. BASIAGA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY WILCZY JAR
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Zarządzanie nierucho-
mością, Wynajem zakwaterowania [mieszkania].

(210) 536049 (220) 2021 11 03
(731) WILCZY JAR M. BASIAGA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HOTEL WILCZY JAR
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi rozrywkowe, Usługi 
trenerskie, Wynajmowanie obiektów sportowych, 43 Usługi 
hotelowe, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezer-
wacji pokojów, 44 Manicure, Masaż, Salony piękności, Sana-
toria (Usługi -), Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi saun, Usługi solariów.

(210) 536050 (220) 2021 11 03
(731) WILCZY JAR M. BASIAGA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) RESORT WILCZY JAR
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi rozrywkowe, Usługi 
trenerskie, Wynajmowanie obiektów sportowych, 43 Usługi 
hotelowe, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezer-
wacji pokojów, 44 Manicure, Masaż, Salony piękności, Sana-
toria (Usługi -), Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi saun, Usługi solariów.

(210) 536052 (220) 2021 11 03
(731) ZAGÓRSKI RAFAŁ FINDUNITED.COM DRUKARNIA, 

Prudnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drukprudnik.pl

(531) 26.13.25, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 40 Drukowanie.

(210) 536056 (220) 2021 11 04
(731) DOMSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) DOMSI
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie mate-
riałów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 36 Udzie-
lanie kredytów, Działalność finansowa, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomościami, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo finan-
sowe w zakresie podatków, 37 Wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, Usługi budowlane, Rozbiórka budynków, 
Rozbiórka konstrukcji, Burzenie konstrukcji, Przygotowanie 
terenu [budownictwo], Przekopywanie [wykopywanie], 
Usługi w zakresie wykopywania, Wiercenie, Usługi w zakre-
sie instalacji elektrycznych, Instalacja urządzeń wodociągo-
wo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Tynkowanie, Usłu-
gi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych], Nakładanie 
wylewki posadzkowej, Tapetowanie, Malowanie, Malowanie 
budynków, Szklenie [obróbka szkła], Instalacja pokryć dacho-
wych, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem maszyn, 
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Bu-
dowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budyn-
ków edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
budynków na zamówienie, Budowa budynków produkcyj-
nych i przemysłowych, Budowa budynków przeznaczo-
nych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków 
służby zdrowia, Budowa budynków wielorodzinnych, Bu-
dowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów 
na zamówienie, Budowa fundamentów, Budowa funda-
mentów budynków, Budowa galerii, Budowa hal sporto-
wych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa infrastruk-
tury, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa lokali 
socjalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budo-
wa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa obiektów do celów sportowych, 
Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa obiek-
tów publicznych, Budowa obiektów sportowych, Budowa 
obiektów wypoczynkowych, Budowa parkingów wielopo-
ziomowych, Budowa sklepów, Budowanie domów, Budo-
wanie nieruchomości, Budownictwo komercyjne, Budow-
nictwo mieszkaniowe, 39 Dostarczanie wody, Transport 
materiałów budowlanych, Transport drogowy, Transport 
drogowy ładunków, Usługi transportu drogowego, Usługi 
transportu drogowego ładunków, Wynajem samochodów, 
Wynajem samochodów ciężarowych, 40 Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Uzdatnianie wody, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne.

(210) 536067 (220) 2021 11 04
(731) CAMASTRA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) NUTA
(510), (511) 35 Zgromadzenie na rzecz osób trzecich to-
warów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hur-
towni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo 
w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarzą-
dzania siecią lokali gastronomicznych, 41 Usługi w zakresie 
prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w ga-
stronomii, Usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowa-
nie balów, zabaw, dyskotek, pikników, festynów, widowisk, 
planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych, 
spotkań klubowych i towarzyskich, Wynajem sal, 43 Usługi 
w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, ba-
rów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, kafeterii, barów 
szybkiej obsługi, snack-barów, Usługi gastronomiczne i cate-
ringowe, Posiłki w restauracjach, Wynajmowanie sal na po-
siedzenia, Przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamó-
wienie oraz ich dostawa, Obsługa imprez promocyjnych, 
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich 
polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(210) 536073 (220) 2021 11 04
(731) MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALVADORE FERETTI MILANO

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui 
na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui 
na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Koper-
tówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby po-
dróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe 
torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, 
Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Spor-
towe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby 
sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwer-
salne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizecz-
ki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane],  
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i cza-
peczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki 
z krótkim rękawem, Kurtki bluzy, Spodnie, Nakrycia głowy, 
Kurtki, Odzież, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież 
dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież 
dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Golfy, Koszulki polo, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Krótkie spodnie, 
Maski ochronne [odzież], Odzież wodoodporna, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, 
Płaszcze, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Sza-
liki, Szelki, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podko-
szulki bez rękawów, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna 
osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 
35 Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
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on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tor-
bami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
torebek.

(210) 536074 (220) 2021 11 04
(731) MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui 
na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui 
na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertów-
ki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, 
Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla 
mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki 
skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe tor-
by, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, 
Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby 
zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Wa-
lizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Bielizna, Obu-
wie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, 
Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Kurtki bluzy, Spodnie, Nakrycia głowy, Kurtki, Odzież, 
Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież 
niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na gło-
wę, Dżinsy, Golfy, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Krótkie spodnie, Maski ochronne [odzież], Odzież 
wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, 
Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, 
Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Podomki [szlafroki], Podkoszulki 
sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Bielizna nocna, Bielizna 
damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bieli-
zna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzie-
ży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tor-
bami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek.

(210) 536076 (220) 2021 11 04
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CÓRKA LUDWIKA
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, po-
lerowania, w tym płyny do mycia, płyny do zmywania na-
czyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.

(210) 536077 (220) 2021 11 04
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYN LUDWIKA
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, po-
lerowania, w tym płyny do mycia, płyny do zmywania na-
czyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.

(210) 536078 (220) 2021 11 04
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TEŚCIOWA LUDWIKA
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, po-
lerowania, w tym płyny do mycia, płyny do zmywania na-
czyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.

(210) 536079 (220) 2021 11 04
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZWAGIER LUDWIKA
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, po-
lerowania, w tym płyny do mycia, płyny do zmywania na-
czyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.

(210) 536083 (220) 2009 05 22
(731) Shine TV Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) MASTERCHEF
(510), (511) 8 Sztućce, Noże kuchenne, otwieracze do pu-
szek, ostrzałki do noży, krajarki do pizzy, szczypce do lodu, 
urządzenia do siekania mięsa, dziadki do orzechów, otwie-
racze do ostryg, nożyczki, krajarki do sera, szpatułki, urzą-
dzenia do siekania warzyw, krajalnice i obieraczki, 29 Mięso, 
ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa 
konserwowane suszone i gotowane, Galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko i wyroby z mleka, Jadalne oleje i tłuszcze, 
30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki 
kawy, Mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, lody, Miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, 
Sól, musztarda, ocet, sosy, Przyprawy.

(210) 536085 (220) 2021 11 04
(731) WILCZY JAR M. BASIAGA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WILCZY JAR
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomo-
ścią, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 41 Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Planowanie przyjęć [rozrywka], 
Usługi rozrywkowe, Usługi trenerskie, Wynajmowanie obiektów 
sportowych, 43 Usługi hotelowe, Usługi recepcyjne dla tym-
czasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjaz-
dami], Usługi rezerwacji pokojów, 44 Manicure, Masaż, Salony 
piękności, Sanatoria (Usługi -), Usługi doradcze w zakresie zdro-
wia, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi saun, Usługi solariów.
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(210) 536087 (220) 2021 11 04
(731) LOGA DARIUSZ EZOTERICUSS, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) LOGRESING
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Or-
ganizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
spotkań i konferencji, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Prowadzenie kursów korespondencyj-
nych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów, Szkolenia w zakresie medycyny, Warsz-
taty w celach edukacyjnych, 44 Konsultacje psychologiczne, 
Leczenie psychologiczne, Opieka zdrowotna związana z na-
turopatią, Opieka zdrowotna związana z homeopatią, Opieka 
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Poradnictwo psy-
chologiczne, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, 
Psychoterapia, Refleksologia, Psychoterapia holistyczna, 
Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, 
udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagno-
zy psychologicznej, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi 
psychologów, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi terapeu-
tyczne, Usługi terapii autogenicznej, Usługi w zakresie zdro-
wia psychicznego, Zapewnianie leczenia psychologicznego.

(210) 536106 (220) 2021 11 05
(731) SAMBORSKI TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISCO I RELAX Z TOMKIEM SAMBORSKIM

(531) 26.13.01, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne.

(210) 536116 (220) 2021 11 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE EWA BARANIK SPÓŁKA JAWNA, Klucze
(540) (znak słowny)
(540) eevi
(510), (511) 5 Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluchomajtki 
dziecięce, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki dla dzieci z ma-
teriałów tekstylnych, 24 Bielizna domowa, Bielizna kąpielowa 
z wyjątkiem odzieży, Bielizna stołowa niepapierowa, Bież-
niki stołowe, Dzianina, Kapy na łóżka, Bielizna pościelowa 
i koce, Kocyki dziecięce, Kocyki do owijania niemowląt, Koce 
do użytku na wolnym powietrzu, Narzuty na łóżka, Pokrycie 
na materace, Pokrowce na materace [inne niż dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych], Pokrycia mebli 
z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Obicia 
ścienne z materiałów tekstylnych, Tkaniny, Zasłony prysz-
nicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, Tekstylne chusteczki do nosa, Etykiety tekstylne, Mo-
skitiery, Pledy podróżne, Pościel, Ręczniki, Ręczniki z kaptu-
rem, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki plażowe, Serwetki tekstylne, 
Serwetki tekstylne dla dzieci, Zasłony z materiałów tekstyl-

nych, Zasłony z tworzyw sztucznych, Wyroby tekstylne i sub-
stytuty wyrobów tekstylnych, Artykuły tekstylne do użytku 
jako pościel, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Jednora-
zowa pościel tekstylna, Osłony do łóżek dziecięcych [po-
ściel], Śpiworki dla niemowląt, Śpiwory, Rękawice kąpielowe, 
Ściereczki toaletowe [do mycia się], Materiały włókiennicze, 
Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domo-
wym, Pieluszki i otulacze dla dzieci z materiałów tekstylnych, 
25 Odzież dla dzieci, Bielizna dla dzieci, Nakrycia głowy dla 
dzieci, Obuwie dla dzieci, Bluzki dla dzieci, Chusty [odzież] 
dla dzieci, Czepki kąpielowe dla dzieci, Dzianina dla dzie-
ci [odzież], Pieluchomajtki [odzież] dla dzieci, Garnitury dla 
dzieci, Getry dla dzieci, Obuwie gimnastyczne dla dzieci, Ką-
pielówki dla dzieci, Koszule dla dzieci, Koszulki gimnastyczne 
dla dzieci, Krawaty dla dzieci, Kurtki [odzież] dla dzieci, Majt-
ki dziecięce [odzież], Odzież gotowa dla dzieci, Odzież pa-
pierowa dla dzieci, Odzież wodoodporna dla dzieci, Odzież 
z imitacji skóry dla dzieci, Odzież ze skóry dla dzieci, Pantofle 
domowe dla dzieci, Piżamy dla dzieci, Podkoszulki dla dzie-
ci, Biustonosze dla dzieci, Pończochy dla dzieci, Pończochy 
wchłaniające pot dla dzieci, Potniki dla dzieci, Prochowce dla 
dzieci, Rajstopy dla dzieci, Rajtuzy dla dzieci, Rękawiczki dla 
dzieci, Sari dla dzieci, Skarpetki dla dzieci, Spodnie dla dzieci, 
Obuwie sportowe dla dzieci, Spódnice dla dzieci, Sukienki 
dla dzieci, Swetry dla dzieci, Szale dla dzieci, Szaliki dla dzieci, 
Szlafroki dla dzieci, Śliniaki niepapierowe dla dzieci, Togi dla 
dzieci, Wyprawki dla dzieci [odzież], Wyprawki dla niemow-
ląt, Powijaki dla niemowląt, Stroje maskaradowe dla dzieci, 
Cholewki do butów dla dzieci, Obcasy dla dzieci, Okucia me-
talowe do obuwia dla dzieci, Odzież ciążowa, Pasy ciążowe 
[odzież], Bielizna ciążowa, Odzież dla matek karmiących, Bie-
lizna dla matek karmiących, Piżamy, Bielizna nocna, 35 Usługi 
sprzedaży internetowej, hurtowej, detalicznej, wysyłkowej 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży, bielizny, nakryć 
głowy, obuwia, pościeli, wyrobów tekstylnych wykorzysty-
wanych w gospodarstwie domowym, pieluch, Dekoracja 
wystaw sklepowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Usługi związane z dostarczaniem i obsługą manekinów 
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów, mianowicie, bielizny stołowej, bielizny po-
ścielowej, bielizny kąpielowej, obuwia, nakryć głowy, odzie-
ży, wyrobów tekstylnych, towarów dla dzieci, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni lub poprzez Internet.

(210) 536118 (220) 2021 11 05
(731) SZYMAŃSKA PATRYCJA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSI KŁAK
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.16, 26.01.15, 26.04.18, 26.04.04
(510), (511) 44 Usługi w zakresie pielęgnacji psów, Usługi ko-
smetyczne dla psów, Usługi salonów piękności dla zwierząt 
domowych, Strzyżenie psów.

(210) 536138 (220) 2021 11 05
(731) FINTAK KASANDRA HUTCHINSON INSTITUTE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2008 MBE Certificate Master of Business English

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.09, 24.09.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 536149 (220) 2021 11 07
(731) MAĆKOWSKI ŁUKASZ, Dzierżów
(540) (znak słowny)
(540) homdo
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Aukcje nieruchomości, 36 Agencje nieruchomości, Agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednic-
twa handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi 
na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościa-
mi, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wynajem nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Fi-
nansowanie projektów deweloperskich, Kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, 37 Budowanie nieruchomości, Remont 
nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych.

(210) 536161 (220) 2021 11 08
(731) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polskie smaki.pl

(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: cukierki, mąka, kasza 
gryczana, kasza kukurydziana, kuskus [kasza], kasza perło-
wa, kasza manna, kasza bulgur, kasza perłowa [przetworzo-
na], przetworzona kasza manna, kasza jęczmienna perłowa 
[niełuskana], kasza manna [mąka spożywcza], wzbogacana 
kasza manna [mąka spożywcza], otręby pszenne, otręby 
zbożowe, mąka ziemniaczana, cukier, soki, sosy, przetwo-

ry owocowe [dżemy], sok pomidorowy [napój], makarony, 
płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki [Owsiane -], płat-
ki jęczmienne, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, ketchup, 
koncentraty pomidorowe [purée], skrobia ziemniaczana 
do celów spożywczych, lukier na ciasto, przyprawy, ciastka, 
kawa, herbata, drożdże w proszku, proszek do pieczenia, sa-
łatka z makaronem, przecier pomidorowy, sok pomidorowy 
do gotowania, sok pomidorowy [napoje], marmolady owo-
cowe, suszone owoce, warzywa suszone, oleje jadalne, oleje 
spożywcze, oliwa z oliwek, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, sałatka ziemniaczana, suplementy 
ziołowe, suplementy diety, mleko w proszku, mleko sojowe, 
napoje bezalkoholowe, gotowe dania warzywne, gotowe 
dania z ryżu, gotowe dania z mięsa, dania gotowe suche lub 
w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania składające 
się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek 
i bulionu (oden), dekoracje świąteczne, akcesoria dekora-
cyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, odzież, bielizna stołowa i kuchenne 
artykuły tekstylne, naczynia, naczynia żaroodporne, garnki, 
patelnie, wałki do ciasta, foremki kuchenne, kubki, pudełka 
na słodycze, koszyki piknikowe, patelnie elektryczne, żelaz-
ka, odkurzacze, ekspresy do kawy (Elektryczne -), kuchen-
ny sprzęt elektryczny, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, miarki 
[naczynia pomiarowe], sztućce, noże kuchenne, maszyny 
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności 
i napojów, alkohol, pudełka kartonowe, pudełka drewniane, 
koszyki wiklinowe, urządzenia do pieczenia chleba, tostery, 
gofrownice.

(210) 536164 (220) 2021 11 05
(731) WROCŁAW BIELANY Q HOTEL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARASOVA RESTAURACJA

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Doradztwo kulinarne, Imprezy firmowe, Kawiarnia, 
Koktajlbar, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi 
restauracyjne sprzedające posiłki na wynos, Usługi restau-
racji hotelowych, Usługi obiektów gościnnych, Restauracje 
samoobsługowe, Organizowanie posiłków w hotelach, Or-
ganizowanie bankietów.

(210) 536166 (220) 2021 11 05
(731) POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej 

Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0
(510), (511) 35 Usługi związane z organizacją targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi public 
relations, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promo-
cji dla osób trzecich, Usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, Usługi w zakresie analiz rynkowych, Usługi 
w zakresie badań marketingowych, rynku, opinii publicznej 
oraz w dziedzinie działalności gospodarczej, 41 Usługi wy-
dawnicze, Usługi związane z organizacją targów i wystaw 
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związanych z kulturą lub edukacją, Usługi związane z organi-
zacją kongresów, seminariów, szkoleń, Usługi w zakresie edu-
kacji, 45 Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi pomocy 
w sprawach spornych, Usługi prawne.

(210) 536169 (220) 2021 11 05
(731) WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEGALDESK
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Aplikacje biuro-
we i biznesowe, Pakiety aplikacji (oprogramowanie), Pakie-
ty programów, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramo-
wanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowa-
nie biurowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Pakiety 
oprogramowania komputerowego, Aplikacje komputero-
we do pobrania, Oprogramowanie użytkowe wspierające 
lub automatyzujące procesy pracy prawniczej, Aplikacje 
do pobrania, które wspierają lub automatyzują procesy pra-
cy prawniczej, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządze-
nia do nanoszenia czasu i daty, Przyrządy do pomiaru czasu 
(z wyłączeniem zegarów i zegarków), Przyrządy do mie-
rzenia czasu, Oprogramowanie do zarządzania dokumen-
tami, Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,  
35 Doradztwo biznesowe dotyczące wsparcia lub auto-
matyzacji procesów pracy prawniczej, Analizy i raporty 
statystyczne dotyczące wsparcia lub automatyzacji pro-
cesów pracy prawniczej, Wystawianie rachunków, Do-
radztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową,  
42 Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Chmura obliczeniowa, Udostępnianie on-line 
oprogramowania nie do pobrania, Hosting serwerów, Prze-
chowywanie danych elektronicznych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], zwłaszcza w celu wsparcia lub automa-
tyzacji procesów pracy prawniczej, Hosting platform w in-
ternecie, Usługi konsultacyjne dotyczące oprogramowania 
i usług on-line w celu wsparcia lub automatyzacji procesów 
pracy prawniczej, Udostępnianie aparatury i instrumentów 
rejestrujących czas, Udostępnianie przyrządów do pomiaru 
czasu (z wyłączeniem dokumentów), Udostępnianie opro-
gramowania do zarządzania dokumentami i oprogramo-
wania do automatyzacji dokumentów.

(210) 536170 (220) 2021 11 05
(731) WROCŁAW BIELANY Q HOTEL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARASOVA RESTAURACJA

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
Doradztwo kulinarne, Imprezy firmowe, Kawiarnia, Koktajlbar, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowa-
nie żywności i napojów dla gości, Usługi restauracyjne sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
obiektów gościnnych, Restauracje samoobsługowe, Organizo-
wanie posiłków w hotelach, Organizowanie bankietów.

(210) 536172 (220) 2021 11 05
(731) BOCHENKO MICHAŁ, Łęg-Witoszyn
(540) (znak słowny)
(540) LEOBLOX
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Aparaty fotograficzne, 
Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Diody 
świecące [LED], Dozowniki, Dzwonki [urządzenia ostrzegają-
ce], Elektroniczne tablice wyświetlające, Etui na okulary, Etui 
na smartfony, Głośniki, Inteligentne bransoletki (przyrządy po-
miarowe), Kamery cofania do pojazdów, Kamery wideo, Karty 
pamięci do urządzeń do gier wideo, Liczniki, Ładowarki do ba-
terii, Magnesy dekoracyjne, Mikrofony, Odbiorniki audiowizual-
ne, Okulary, Pamięci zewnętrzne USB, Pokrowce na smartfony, 
Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przyrządy pomiarowe, 
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Urządzenia do nauczania, 
Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Walkie-talkie, 28 Akcesoria 
nadmuchiwane do basenów, Baseny kąpielowe [zabawki], Gry, 
Hulajnogi [zabawki], Klocki do Zabawy [konstrukcyjne], Misie 
pluszowe, Namioty zabawkowe, Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pasy do podno-
szenia ciężarów [artykuły sportowe], Pluszowe zabawki z przy-
mocowanym kocykiem, Podbieraki dla wędkarzy, Pojazdy zdal-
nie sterowane do zabawy, Przenośne gry i zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, Rękawice do gier, Rowery trójkoło-
we dla dzieci [zabawki], Sprzęt wędkarski, Sztuczne przynęty 
wędkarskie, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety 
na imprezy, Trampoliny, Zabawki, Zabawki antystresowe typu 
fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, 35 Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 536178 (220) 2021 11 05
(731) SIKORA KRYSTIAN MINIMOBILEHOUSE, Karpniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINI MOBILE HOUSE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 07.01.08
(510), (511) 6 Pawilony metalowe, Prefabrykowane domy 
metalowe, Domy przenośne z metalu, 11 Sauny, Instalacje 
do sauny, 19 Pawilony wykonane z materiałów niemetalo-
wych, Niemetalowe domy przenośne, Domy modułowe nie-
metalowe.

(210) 536179 (220) 2021 11 08
(731) WUJEC MACIEJ, Przeźmierowo
(540) (znak słowny)
(540) AWALS
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, 36 Organizo-
wanie ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo 
w sprawach ubezpieczeń.
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(210) 536180 (220) 2021 11 08
(731) PIETROWSKI TOMASZ, Koźmin Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) TOITO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klockami 
do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kloc-
kami do zabawy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ko-
smetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami 
planszowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami 
planszowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kre-
mami do ciała, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kre-
mami do ciała, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z per-
fumami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z perfumami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z książkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z książkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z gazetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z stołami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z stoła-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kojcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kojcami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z klatkami metalowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z klatkami metalowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przenośnymi [podręcz-
nymi] grami komputerowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przenośnymi [podręcznymi] grami komputero-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami ogrodniczymi.

(210) 536181 (220) 2021 11 08
(731) COMBI CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Harvest

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 30 Kawa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, 41 Szkolenia edukacyjne.

(210) 536184 (220) 2021 11 05
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # b4Love

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.14, 27.07.21, 24.17.25
(510), (511) 3 Antyperspiranty jako przybory toaletowe, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki 
do ust, Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użyt-
ku domowego w praniu, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, Detergenty, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, 
Drewno zapachowe, Emulsje chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do brody, 
Farby do włosów, Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki, Krem do butów, Kremy 
kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do pra-
nia, Środki do usuwania lakieru, Lakiery do paznokci, Maski 
kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło 
do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp, Naklejane ozdo-
by do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki 
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do per-
fum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Paski od-
świeżające oddech, Piżmo jako wyroby perfumeryjne, Płyny 
do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, 
Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do de-
pilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do kręcenia włosów, 
Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbar-
wiania, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty do prania, Preparaty do prostowania wło-
sów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, Produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, 
Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory 
do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bie-
lizny, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche 
szampony, Szampony, Sztuczne paznokcie, Nielecznicze 
środki czyszczące do higieny intymnej, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki ścierne i polerskie, Świece do masażu do ce-
lów kosmetycznych, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów 
kosmetycznych, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosme-
tyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycz-
nych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, 
Woda kolońska, Woda utleniona do celów kosmetycznych, 
Wosk do depilacji, Wybielacze jako odbarwiacze do celów 
kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Ze-
stawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów me-
dycznych, Żele do wybielania zębów, Żele oczyszczające, 
Żele pod prysznic, 5 Balsamy do użytku medycznego, Bo-
rowina do kąpieli, Borowina lecznicza, Chusteczki nasączone 
płynami farmaceutycznymi, Dezodoranty, inne niż dla ludzi 
lub zwierząt, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Drewno cedrowe jako środek odstraszający 
owady, Kadzidełka do odstraszania owadów, Lecznicze pły-
ny do włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Majtki chłon-
ne dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, 
Materiały do plombowania zębów, Odświeżacze do ubrań 
i tkanin, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pie-
luszki dla niemowląt, Plastry do celów medycznych, Plastry, 
Lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, Podpaski higieniczne, 
Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do od-
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świeżania powietrza, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Preparaty przeciw molom, Pre-
paraty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, 
Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mi-
neralnych, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawierające 
alginiany, Suplementy diety zawierające białko, Suplemen-
ty diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające lecytynę, Su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy 
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Su-
plementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Świeczki do masażu do celów terapeu-
tycznych, Tampony, Toniki do celów medycznych, Trociczki 
do odymiania, Wazelina do celów medycznych, Wosk denty-
styczny, Żywność dla niemowląt, Żele do masażu do celów 
medycznych, 35 Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych on-line związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi.

(210) 536185 (220) 2021 11 08
(731) KRZEMPEK ZBIGNIEW, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) VATRA
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 536201 (220) 2021 11 08
(731) CUBAŁA-KUCHARSKA MAGDALENA INSTYTUT 

MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ ARCANA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Biały Tygrys
(510), (511) 36 Usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, Usługi funduszu dobroczynnego, Organi-
zowanie funduszy na cele dobroczynne, Usługi w zakresie 
finansowania społecznościowego, 41 Usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Zapewnianie instruktażu 
dla niepełnosprawnych, Usługi edukacyjne związane z roz-
wojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Szko-
lenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, 44 Ochrona zdrowia, Doradztwo dotyczą-
ce ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji dotyczących 
zdrowia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Profesjonal-
ne doradztwo w zakresie zdrowia, Poradnictwo w zakresie 
zdrowia publicznego, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, Terapia psycholo-
giczna dla małych dzieci, Usługi terapii głosu i terapii logo-

pedycznej, Ośrodki zdrowia, Usługi doradztwa technicznego 
dotyczącego zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi terapeutyczne, Fizjoterapia, Porady psychologiczne, 
Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, 
Leczenie psychologiczne, Badania psychologiczne, Porad-
nictwo psychologiczne, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(210) 536204 (220) 2021 11 08
(731) SZULGA JUSTYNA, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) Ocieplacze Szulga
(510), (511) 25 Ocieplacze, Ocieplacze na kolana [odzież], 
Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję, Ociepla-
cze szyi, Ocieplacze na nogi [getry], Buty wsuwane, Buty 
zimowe, Buty wodoodporne, Buty nieprzemakalne,   Odzież 
ochronna zakładana na ubrania, Obuwie przeciwdeszczowe, 
Okrycia przeciwdeszczowe.

(210) 536206 (220) 2021 11 05
(731) KARCZEWSKI ROBERT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLM Park CENTRUM LOGISTYCZNE LUĆMIERZ

(531) 27.05.05, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 39 Logistyka transportu, Pakowanie towarów, 
Składowanie towarów, Transport, Usługi kurierskie wiado-
mości lub towarów, Wypożyczanie kontenerów magazyno-
wych, Usługi rozładunku towarów, Spedycja, Przewóz sa-
mochodami ciężarowymi, Dostawa towarów, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Wynajmowanie 
magazynów.

(210) 536210 (220) 2021 11 08
(731) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, 
Oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotów-
kowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania, Opro-
gramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego 
rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
mobilnych wyposażonych w technologię NFC, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażo-
nych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, 
weryfikacji i obsługi uczestników obrotu handlowego, Au-
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tomatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, 
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne 
służące do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych 
i finansowych, Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia 
przetwarzające dane do bezgotówkowego rozliczania trans-
akcji, System bezgotówkowego rozliczania transakcji, Sys-
tem bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
tokenizację, System bezgotówkowego rozliczania transakcji 
umożliwiający agregację transakcji, System bezgotówko-
wego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę długu, 
System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwia-
jący odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów 
i ewidencję zablokowanych kart, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji 
do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, System bez-
gotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowa-
nie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, System 
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający udo-
stępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji do automatycznego zbierania, zarzą-
dzania, przechowywania i przekierowywania informacji do-
tyczących uczestników obrotu handlowego, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji do bezgotówko-
wego rozliczania transakcji.

(210) 536211 (220) 2021 11 08
(731) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, 
Oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotów-
kowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania, Opro-
gramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego 
rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
mobilnych wyposażonych w technologię NFC, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażo-
nych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, 
weryfikacji i obsługi uczestników obrotu handlowego, Au-
tomatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, 
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne 
służące do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych 
i finansowych, Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia 
przetwarzające dane do bezgotówkowego rozliczania trans-
akcji, System bezgotówkowego rozliczania transakcji, Sys-
tem bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
tokenizację, System bezgotówkowego rozliczania transakcji 
umożliwiający agregację transakcji, System bezgotówko-
wego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę długu, 
System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwia-
jący odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów 
i ewidencję zablokowanych kart, System bezgotówkowego 

rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji 
do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, System bez-
gotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowa-
nie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, System 
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający udo-
stępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji do automatycznego zbierania, zarzą-
dzania, przechowywania i przekierowywania informacji do-
tyczących uczestników obrotu handlowego, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji do bezgotówko-
wego rozliczania transakcji.

(210) 536212 (220) 2021 11 08
(731) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, 
Oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotów-
kowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania, Opro-
gramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego 
rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
mobilnych wyposażonych w technologię NFC, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażo-
nych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, 
weryfikacji i obsługi uczestników obrotu handlowego, Au-
tomatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, 
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne 
służące do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych 
i finansowych, Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia 
przetwarzające dane do bezgotówkowego rozliczania trans-
akcji, System bezgotówkowego rozliczania transakcji, Sys-
tem bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
tokenizację, System bezgotówkowego rozliczania transakcji 
umożliwiający agregację transakcji, System bezgotówko-
wego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę długu, 
System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwia-
jący odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów 
i ewidencję zablokowanych kart, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji 
do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, System bez-
gotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowa-
nie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, System 
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający udo-
stępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji do automatycznego zbierania, zarzą-
dzania, przechowywania i przekierowywania informacji do-
tyczących uczestników obrotu handlowego, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji do bezgotówko-
wego rozliczania transakcji.
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(210) 536213 (220) 2021 11 08
(731) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, 
Oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotów-
kowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania, Opro-
gramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego 
rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
mobilnych wyposażonych w technologię NFC, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażo-
nych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania 
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, 
weryfikacji i obsługi uczestników obrotu handlowego, Au-
tomatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, 
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne 
służące do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych 
i finansowych, Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia 
przetwarzające dane do bezgotówkowego rozliczania trans-
akcji, System bezgotówkowego rozliczania transakcji, Sys-
tem bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający 
tokenizację, System bezgotówkowego rozliczania transakcji 
umożliwiający agregację transakcji, System bezgotówko-
wego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę długu, 
System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwia-
jący odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów 
i ewidencję zablokowanych kart, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji 
do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, System bez-
gotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowa-
nie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, System 
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający udo-
stępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego 
rozliczania transakcji do automatycznego zbierania, zarzą-
dzania, przechowywania i przekierowywania informacji do-
tyczących uczestników obrotu handlowego, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji, Magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne nośniki informacji do bezgotówko-
wego rozliczania transakcji.

(210) 536215 (220) 2021 11 08
(731) OLSZÓWKA-SZYMAJDA IWONA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) longse
(510), (511) 9 Urządzenia do przetwarzania danych, Sprzęt 
peryferyjny do komputerów, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, Urządzenia do rozpoznawania 
twarzy, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Wskaźniki elek-
troniczne emitujące światło, Drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], Wideofony, Aparatura do komu-
nikacji sieciowej, Multipleksery wideo, Urządzenia monitoru-
jące, elektryczne, Odbiorniki audiowizualne, Magnetowidy, 

Kamery wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtu-
alnej, Elektroniczne tablice wyświetlające, Magnetowidy sa-
mochodowe, Kamery termowizyjne, Kable koncentryczne, 
Chipy [układy scalone], Ekrany wideo, Alarmy, Elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, Elektroniczne systemy kon-
troli dostępu do drzwi ryglowanych, Przyciski do dzwonków, 
Zamki elektryczne, Wykrywacze dymu, Baterie słoneczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.

(210) 536221 (220) 2021 11 08
(731) Rivian IP Holdings, LLC, Plymouth, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVIAN

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.03.23, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, elektronarzędzia, Silniki 
elektryczne i silniki, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, Ele-
menty sprzęgające i przekładniowe maszyn, z wyjątkiem 
do pojazdów lądowych, Narzędzia rolnicze inne niż narzędzia 
ręczne obsługiwane ręcznie, Inkubatory do jaj, Automaty 
sprzedające, Maszyny do wyrównywania nadwozi i ram po-
jazdów oraz konstrukcyjne części zamienne do nich, Dystry-
butory do pojazdów, Filtry powietrza do silników pojazdów, 
Cylindry silników do pojazdów, Generatory do pojazdów lą-
dowych, Urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądo-
wych, Dodatki do pojazdów, mianowicie łyżki chwytakowe 
i ostrza do przemieszczania ziemi i przedmiotów luzem, Sprę-
żarki pneumatyczne i hydrauliczne do pojazdów, Części 
do pojazdów lądowych, mianowicie przewody do świec za-
płonowych, Pompy olejowe do pojazdów lądowych, Kolekto-
ry jako część układu wydechowego pojazdu, Pompy paliwo-
we do pojazdów lądowych, Pompy wodne do pojazdów lą-
dowych, Części do pojazdów, mianowicie zawory zasilania 
do gaźników, Części pojazdów, mianowicie osłony krzywek, 
Części pojazdów, mianowicie kolektory dolotowe, Części po-
jazdów, mianowicie osłony krzywek silnika, Części do pojaz-
dów, mianowicie obudowy silników, Części do pojazdów, 
mianowicie wahacze, Części pojazdów, mianowicie popycha-
cze, Części pojazdów, mianowicie chłodnice oleju, Części 
do pojazdów, mianowicie, odpowietrzniki skrzyni korbowej, 
Części do pojazdów, mianowicie korki i pokrywy do zbiorni-
ków oleju, Części do pojazdów, mianowicie zbiorniki oleju, 
Tłumiki jako część układów wydechowych pojazdów, Części 
do silników spalinowych do pojazdów lądowych, mianowicie 
korbowody, Części mechaniczne do silników do pojazdów 
lądowych, Bagnety olejowe do pojazdów, Paski rozrządu 
do silników do pojazdów lądowych, Pompy paliwowe do sil-
ników pojazdów lądowych, Alternatory do pojazdów lądo-
wych, Generatory prądu, które mogą być również używane 
jako silniki elektryczne do pojazdów, Części do pojazdów, 
mianowicie gaźniki, Części wtryskiwaczy paliwa do silników 
pojazdów lądowych i wodnych, Sprężarki powietrza do po-
jazdów, Cylindry silników do pojazdów lądowych, Silniki wy-
cieraczek szyby przedniej do pojazdów morskich lub lądo-
wych, Części do silników pojazdów, mianowicie chłodnice 
powietrza doładowującego i ich części składowe, Części 
do silników pojazdów, mianowicie wymienniki ciepła, Prze-
wody zapłonowe do silników pojazdów, Rury wydechowe 
do pojazdów lądowych, Katalityczne jednostki konwertoro-
we do wydechów pojazdów, Zapłony elektroniczne do po-
jazdów, Metalowe uszczelki silnikowe do pojazdów, Filtry pa-
liwa do silników pojazdów, Wałki rozrządu do silników pojaz-
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dów, Chłodnice do pojazdów, 9 Urządzenia i przyrządy na-
ukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, wykrywające, testujące, kontrolne, 
ratujące życie i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, regu-
lowania lub kontrolowania dystrybucji lub użytkowania ener-
gii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, prze-
syłania, odtwarzania lub przetwarzania dźwięku, obrazów lub 
danych, Nośniki i pliki nagrane i do pobrania, oprogramowa-
nie komputerowe, niezapisane cyfrowe lub analogowe no-
śniki do nagrywania i przechowywania, Mechanizmy do apa-
ratów na monety, Kasy fiskalne, urządzenia liczące, Kompute-
ry i komputerowe urządzenia peryferyjne, Kombinezony 
do nurkowania, maski do nurkowania, zatyczki do uszu dla 
nurków, zaciski na nos dla nurków i pływaków, rękawice dla 
nurków, aparaty oddechowe do pływania pod wodą, Sprzęt 
gaśniczy, Interfejsy do komputerów, Programy komputerowe 
do projektowania interfejsów użytkownika, Połączone bez-
przewodowo elektryczne urządzenia bateryjne z wbudowa-
nym zdalnie aktualizowanym oprogramowaniem i oprogra-
mowaniem sprzętowym do przechowywania i rozładowy-
wania zmagazynowanej energii elektrycznej do użytku 
w mieszkaniach i budynkach, Połączone bezprzewodowo 
elektryczne urządzenia bateryjne z wbudowanym zdalnie ak-
tualizowanym oprogramowaniem i oprogramowaniem 
sprzętowym do przechowywania i rozładowywania zmaga-
zynowanej energii elektrycznej dostarczanej przez lub do sie-
ci energetycznej lub innego źródła wytwarzania energii elek-
trycznej w celu stabilizowania i zaspokajania zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną i celów zużycia energii elektrycz-
nej, Oprogramowanie komputerowe do monitorowania, 
optymalizacji i regulacji przechowywania i rozładowywania 
zmagazynowanej energii do i z takich bezprzewodowo połą-
czonych elektrycznych urządzeń akumulatorowych, Baterie 
do dostarczania energii elektrycznej do silników do pojaz-
dów elektrycznych, Elektryczne złącza do montażu na ścianie 
do ładowania pojazdów elektrycznych, Przenośne wtykowe 
złącza zasilania elektrycznego do ładowania pojazdów elek-
trycznych, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji 
mobilnej do monitorowania poziomu naładowania i stanu 
pojazdów oraz zdalnego sterowania pojazdami, Oprogramo-
wanie do pobrania w postaci systemu operacyjnego pojaz-
du, Urządzenia nawigacyjne do pojazdów [komputery pokła-
dowe], Lokalizatory pojazdów i urządzenia do odzyskiwania 
pojazdów zaprogramowane do korzystania z globalnego 
systemu pozycjonowania (GPS) i telekomunikacji komórko-
wej, Radia do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, Ładowarki 
do akumulatorów do użytku z akumulatorami pojazdów, 
Tempomat do pojazdów silnikowych, Sprzęt do zabezpiecza-
nia pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory wibracji, 
wstrząsów, ruchu, kąta, temperatury i napięcia, Pojazdy samo-
chodowe zawierające mikroprocesor, elektroniczny sprzęt 
zabezpieczający do pojazdów, mianowicie pokładowy sys-
tem nadzoru pojazdów zawierający kamery i monitory 
do wykrywania i eliminowania martwych punktów po obu 
stronach pojazdu, Bezprzewodowe nadajniki-odbiorniki 
z technologią gromadzenia i wyświetlania statusu i śledzenia 
wszelkich typów pojazdów w środowiskach lokalnych, Aku-
mulatory elektryczne do pojazdów, Sprzęt podnoszący bez-
pieczeństwo pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory 
ciśnienia w oponach, Sprzęt podnoszący bezpieczeństwo 
pojazdów, mianowicie czujniki i kamery cofania, Urządzenia 
do wyważania opon do pojazdów lądowych, Bezkluczykowy 
system otwierania i bezkluczykowy wyłącznik zapłonu 
do odbiornika sygnału oraz brelok z elektronicznym trans-
ponderem sygnału, Prędkościomierze do pojazdów, Wykry-

wacze obiektów radarowych do użytku w pojazdach, Czujniki 
GPS montowane w pojeździe do określania prędkości ruchu 
pojazdu, Ładowarki baterii do telefonów komórkowych 
do użytku w pojazdach, Części do silników pojazdów, miano-
wicie termostaty, Sprzęt audio do pojazdów, mianowicie ste-
reo, głośniki, wzmacniacze, korektory, zwrotnice i obudowy 
głośników, Głośniki bezprzewodowe, Głośniki audio, Sprzęt 
stereo, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do ste-
rowania urządzeniami audio, Porty ładowania USB do użytku 
w pojazdach, Zamki elektryczne do pojazdów, Kamery cofa-
nia do pojazdów, Sterowniki klimatyzacji do pojazdów, Kon-
trolery bezprzewodowe do zdalnego monitorowania i kon-
trolowania funkcji i stanu innych urządzeń lub systemów 
elektrycznych i mechanicznych, mianowicie akumulatora, 
systemów bezpieczeństwa, oświetlenia, śledzenia i zabezpie-
czeń, Rozruszniki zdalnie sterowane do pojazdów, System lo-
kalizacji, śledzenia i bezpieczeństwa pojazdów składający się 
z anteny i nadajnika radiowego do umieszczenia w pojeździe, 
Regulatory napięcia w pojazdach, Sprzęt audio do pojazdów, 
mianowicie głośniki do samochodowych systemów audio, 
Przyrządy nawigacyjne do pojazdów [komputery pokłado-
we], Złącza elektryczne pojazdu silnikowego do przyczepy, 
Akumulatory do pojazdów, Urządzenia elektryczne, mianowi-
cie stacje ładujące do ładowania pojazdów elektrycznych, 
Komputerowe analizatory silników pojazdów, Przedłużacze 
do użytku w pojazdach, Zasilacze do użytku z pojazdami, 
Przewody elektryczne do użytku z pojazdami, Termostaty 
do pojazdów, Automatyczne wskaźniki niskiego ciśnienia 
w oponach pojazdów, Rejestratory przebiegu do pojazdów, 
Piloty do obsługi alarmów w pojazdach, Miarki, Łyżki miaro-
we, Oprogramowanie do pobrania w postaci zarządzania flo-
tą pojazdów, Oprogramowanie do pobrania do zarządzania 
zakupem, finansowaniem, leasingiem, ubezpieczeniem, bez-
pieczeństwem, ochroną i diagnostyką pojazdów, Adaptery 
elektryczne, Odporne na warunki atmosferyczne osłony ada-
pterów elektrycznych, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, Pojazdy lądowe oraz 
części i akcesoria do nich, mianowicie części konstrukcyjne 
i elementy układu napędowego w postaci silników elektrycz-
nych, skrzyń biegów i osi, Nadwozia pojazdów silnikowych, 
Siatki bagażowe do pojazdów, Zamontowane pokrowce 
na pojazdy, Łańcuchy antypoślizgowe do pojazdów, Łatki 
do naprawy opon pojazdów, Pompy do pompowania opon 
pojazdów, Elementy wykończeniowe do wnętrz samocho-
dów, Panele do wnętrz samochodów, Niestandardowe skó-
rzane wnętrza do pojazdów, Ramki do tablic rejestracyjnych, 
Uchwyty na tablice rejestracyjne, Tapicerka do pojazdów, 
Elektryczne pojazdy lądowe, Części do pojazdów elektrycz-
nych, mianowicie silniki, Części do pojazdów elektrycznych, 
mianowicie lusterka wsteczne, wycieraczki przedniej szyby 
i klapy tylne, W pełni elektryczny pojazd o wysokich osiągach, 
Siedzenia pojazdów, Piasty kół pojazdów, Koła pojazdów, Ta-
picerka, dopasowane pokrowce na pojazdy, Kierownice 
do pojazdów, Silniki do pojazdów lądowych, Bagażniki da-
chowe, amortyzatory, sprężyny, drążki stabilizujące i zawie-
szenia, wszystko do pojazdów, Panele ozdobne do nadwozi 
pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądo-
wych, Dopasowane pokrowce na siedzenia do pojazdów, 
Mocowania silników do pojazdów, Wstępnie zaprojektowane 
winylowe folie na pojazdy specjalnie przystosowane do po-
jazdów, Części do pojazdów, mianowicie przewody układu 
wspomagania, Insygnia do pojazdów, Poduszki do siedzeń 
do pojazdów, Zespoły piast kół pojazdów, Bagażniki na narty 
do pojazdów, Lusterka do pojazdów, mianowicie lusterka 
wsteczne, Biegi cofania do pojazdów lądowych, Haki specjal-
nie zaprojektowane do użytku w pojazdach do mocowania 
akcesoriów pojazdów, Szyby przednie pojazdów, Urządzenia 
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antykradzieżowe do pojazdów, Opona do pojazdów, Dętki 
do opon do pojazdów, Pompki do opon, Części z tworzyw 
sztucznych do pojazdów, mianowicie samochodowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne wytłaczane elementy dekoracyjne 
i ochronne z tworzyw sztucznych, Pojazdy lądowe, mianowi-
cie samochody elektryczne, ciężarówki i SUV-y, Częściowo 
dopasowane pokrowce na pojazdy, Sprężarki powietrza 
do hamulców do pojazdów lądowych, Pneumatyczne cylin-
dry hamulcowe do pojazdów lądowych, Maski pojazdów, 
Podwozia do pojazdów silnikowych, Ochraniacze na siedze-
nia pojazdów, Części do napraw strukturalnych do samocho-
dów ciężarowych i innych pojazdów silnikowych, Mechanizm 
napędowy pojazdu składający się ze sprzęgła, przekładni, 
wału napędowego i mechanizmu różnicowego, Górne osło-
ny przekładni do pojazdów lądowych, Płyty montażowe 
przekładni do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do po-
jazdów lądowych, Haki holownicze do pojazdów, Chlapacze 
do pojazdów, Stopnie do mocowania do pojazdów lądo-
wych, Obręcze kół pojazdów i ich części konstrukcyjne, Sa-
mochody terenowe (ATV), Czujniki do pojazdów lądowych, 
mianowicie czujniki momentu obrotowego wspomagania 
kierownicy, sprzedawane jako element układu wspomagania 
kierownicy, Felgi do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, Hamulce do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Prze-
kładnie do pojazdów lądowych, Części do pojazdów, miano-
wicie osłony przedniej szyby, Części pojazdów, mianowicie 
osłony przeciwsłoneczne, Części do pojazdów, mianowicie, 
ramiona do mechanizmów zwrotniczych [części pojazdów], 
Części pojazdów, mianowicie przeguby kulowe [części pojaz-
dów], Części do pojazdów, mianowicie rozpórki zawieszenia, 
Części pojazdów, mianowicie przeguby homokinetyczne, 
Wentyle do opon pojazdów, Części do pojazdów lądowych, 
mianowicie dyferencjały [części pojazdów lądowych], Osłony 
maski jako części konstrukcyjne pojazdów, Wały napędowe 
do pojazdów lądowych, Przewody hamulcowe do pojazdów, 
Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, Zaciski hamulco-
we do pojazdów lądowych, Części zawieszenia pojazdów lą-
dowych, mianowicie resory piórowe, Części zawieszenia po-
jazdów lądowych, mianowicie sprężyny śrubowe, Pióra wy-
cieraczek szyby przedniej do pojazdów, Obwody hydraulicz-
ne do pojazdów, Części zawieszenia pojazdów lądowych, 
mianowicie korektory, Skórzane wnętrza pojazdów na indy-
widualne zamówienie, Klocki do hamulców tarczowych 
do pojazdów, Uchwyty na kubki do użytku w pojazdach, 
Przekładnie do pojazdów lądowych i ich części zamienne, Pa-
ski do przekładni do pojazdów lądowych, Systemy zawiesze-
nia do pojazdów lądowych, Łożyska kół do pojazdów lądo-
wych, Szklane okno do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe 
do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, Bagażniki 
na rowery do pojazdów, Zestawy osłon do osi do użytku 
w pojazdach lądowych, Łożyska osi do pojazdów lądowych, 
Hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, Kontenery 
do przechowywania bagażników dachowych do pojazdów 
lądowych, Sportowe pojazdy użytkowe, Poduszki powietrzne 
do pojazdów, Szyby pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do użyt-
ku w pojazdach, Zawory do opon pojazdów, Klaksony do po-
jazdów, Części do pojazdów lądowych, mianowicie pasy na-
pędowe, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Dopasowane po-
krowce na samochody osobowe i ciężarowe w celu ochrony 
przed warunkami atmosferycznymi i żywiołami, Zagłówki 
do pojazdów, Nadmuchiwane poduszki powietrzne do użyt-
ku w pojazdach w celu zapobiegania urazom w wypadkach, 
Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Akcesoria sa-
mochodowe na rynku wtórnym, mianowicie torby na organi-
zery, siatki i tace specjalnie przystosowane do montażu w po-
jazdach, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, Okładzi-
ny hamulcowe do pojazdów lądowych, Części do pojazdów 

lądowych, mianowicie osie, Części do pojazdów lądowych, 
mianowicie przekładnie napędowe, Części metalowe do po-
jazdów, mianowicie metalowe elementy dekoracyjne 
i ochronne do pojazdów zewnętrznych i wewnętrznych, Po-
jazdy elektryczne, mianowicie samochody, ciężarówki i SUV-y, 
Rowery, Awaryjne alarmy ostrzegawcze do pojazdów, Tarcze 
do kół do pojazdów, Zamki do pojazdów silnikowych, Syste-
my alarmowe pojazdów silnikowych, Jednostki sterujące 
do pojazdów lądowych i ich części, Spojlery do pojazdów, 
Stopnie nadwozia do pojazdów, Poduszki powietrzne, Amor-
tyzatory do samochodów, Zderzaki do samochodów, Bagaż-
niki dachowe do przewozu ładunków i bagażu, Części do po-
jazdów lądowych, mianowicie stopnie nadwozia, Części 
do pojazdów lądowych, mianowicie osłony przeciwbłotne, 
Części do pojazdów lądowych, mianowicie błotniki, Części 
do pojazdów, mianowicie amortyzatory, Drzwi do pojazdów, 
Dźwignie kierunkowskazów do pojazdów, Korki do zbiorni-
ków paliwa do pojazdów lądowych, Osłony na tablice reje-
stracyjne pojazdów, Panele drzwiowe do pojazdów, Namioty 
dachowe przystosowane do użytku w pojazdach, Części 
do pojazdów rekreacyjnych, mianowicie urządzenia do goto-
wania i zlewy, Części do pojazdów, mianowicie obudowy 
konstrukcyjne zawierające urządzenia do gotowania, zlewo-
zmywaki i urządzenia do przechowywania, Samochodowe 
części konstrukcyjne, mianowicie samouszczelniające się 
zbiorniki do przechowywania wody, Części konstrukcyjne 
do samochodów, mianowicie bagażniki, segmenty ładunko-
we i magazynowe, Skrzynie ładunkowe specjalnie przystoso-
wane do samochodów ciężarowych i SUV-ów, Dopasowane 
wykładziny do przestrzeni ładunkowych do pojazdów.

(210) 536226 (220) 2021 11 08
(731) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ZONDA
(510), (511) 36 Agencje wymiany walut, Biura wymiany wa-
lut, Dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany 
walut, Handel walutami, Handel walutami i wymiana walut, 
Handel walutami on-line w czasie rzeczywistym, Handlowa-
nie walutami, Pośrednictwo walutowe, Prowadzenie trans-
akcji wymiany walut na rzecz osób trzecich, Sporządzanie 
i notowanie informacji o kursach wymiany walut, Udostęp-
nianie informacji na temat cen kursu walut, Udostępnianie 
informacji związanych z transakcjami walutowymi, Usługi 
pośrednictwa walutowego, Usługi przelewu waluty wirtual-
nej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Usługi wymiany wa-
lut, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wymiana walut 
[kantory], Wymiana wirtualnej waluty, Transfer elektroniczny 
kryptoaktywów, Wymiana finansowa kryptoaktywów.

(210) 536238 (220) 2021 11 08
(731) FUNDACJA ADRA POLSKA (ADVENTIST 

DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY POLSKA), 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Dobrosam
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna: produkty spożywcze, 
środki czystości, kosmetyki, akcesoria do utrzymania czysto-
ści i inne artykuły na potrzeby gospodarstwa domowego, 
sprzęt AGD, odzież nowa i używana w sklepach stacjonar-
nych i internetowych.

(210) 536280 (220) 2021 11 10
(731) KANIEWSKI JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SUSHI FLOW

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 08.07.03, 11.01.06
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.

(210) 536282 (220) 2021 11 09
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz
(540) (znak słowny)
(540) LEGENDARNY ZAKAPIOR
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje bezal-
koholowe.

(210) 536288 (220) 2021 11 09
(731) BORKOWSKI SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE DRUTPOL, Wolanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUTPOL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Drut, Drut ze stali, Drut do spawania, Drut nie-
elektryczny pleciony, Druty tytanowe, Druty mosiężne, Drut 
spawalniczy, Drut aluminiowy, Wiązania z drutu, Druty po-
kryte topnikiem, Drut metalowy [metale nieszlachetne], Dru-
ty naciągowe z metalu, Drut ze stopów metali nieszlachet-
nych [z wyjątkiem drutu topikowego], Drut ze stali stopowej 
(nieelektryczny), Drut lutowniczy z wbudowanym topni-
kiem, Drut metalowy (z metali nieszlachetnych], Napinacze 
drutu metalowe [zaciski naprężające], Kable, druty i łańcuchy, 
z metalu, Przewody drutowe z metali nieszlachetnych, nie-
elektryczne, Przewody nieelektryczne i przewody drutowe 
z metali nieszlachetnych.

(210) 536293 (220) 2021 11 10
(731) WILANOWSKI PIOTR WOODY, Budy Mszczonowskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LONGHORN BOATS

(531) 27.05.01, 26.03.23, 03.04.01, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24
(510), (511) 12 Jachty, 37 Budowanie jachtów, 39 Czartero-
wanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojaz-
dów wodnych.

(210) 536296 (220) 2021 11 09
(731) ZADROŻNA-NOWAK AMELIA LULLI, Gilowice
(540) (znak słowny)
(540) Lulli
(510), (511) 5 Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy [pieluszki 
dziecięce], Pieluszki materiałowe, Podpaski, Wkładki chłon-
ne do pieluch, Wkładki do stanika dla karmiących matek, 
Wkładki higieniczne, Wkładki ochronne do majtek, Pieluchy 
wielorazowe, Podpaski wielorazowe, Wkładki higieniczne 
wielorazowe, 24 Kocyki dziecięce, Pościel, Bielizna pościelo-
wa i koce, 25 Odzież dziecięca, Spodnie dziecięce, Jednoczę-
ściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony 
dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki dla dzieci, Koszulki 
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, 
Letnie ubranka dla dzieci, Majtki dziecięce [odzież], Nakrycia 
głowy dla dzieci, Odzież dla małych dzieci, Pajacyki dla dzieci 
[odzież], Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla 
niemowląt i małych dzieci.

(210) 536298 (220) 2021 11 10
(731) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCC Greenline

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i nauki, Składniki i półprodukty chemiczne przezna-
czone dla budownictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, 
włókiennictwa, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycz-
nego, barwnikarskiego, celulozowo-papierniczego, metalo-
wego, spożywczego, wydobywczego, farb i lakierów, Emul-
gatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plastyfikatory, 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw 
sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne 
do stosowania jako środki pomocnicze w różnych gałęziach 
przemysłu, Środki chemiczne do użytku jako półprodukty 
w produkcji kosmetyków, środków toaletowych, środków 
do higieny intymnej i osobistej, środków myjących i pre-
paratów czyszczących, Dodatki chemiczne, Dodatki che-
miczne do betonu, Dodatki chemiczne do farb i powłok 
powierzchniowych, Dodatki chemiczne do lakierów, Che-
mikalia przemysłowe, Preparaty do konserwowania artyku-
łów spożywczych i przemysłowych, Chemikalia czyszczące, 
detergenty do użytku przemysłowego, produkty chemiczne 
do celów przemysłowych, mianowicie produkty odtłuszcza-
jące, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulgato-
ry, substancje powierzchniowo czynne i substancje żrące, 
Chemiczne środki czyszczące do użytku przemysłowego, 
Chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach 
przemysłowych, 3 Produkty i preparaty do prania, Proszki 
i płyny do prania, Płyny do płukania, Środki do zmiękcza-
nia tkanin, Wybielacze do tkanin, Odplamiacze do tkanin, 
Krochmal, Preparaty odplamiające i odkamieniające, De-
tergenty, Detergenty do użytku domowego, Detergenty 
do zmywania naczyń, Płyny i preparaty do mycia naczyń, 
Środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, Środki 
i preparaty myjące, czyszczące, polerujące, szorujące i ściera-
jące do użytku w gospodarstwach domowych, Uniwersalne 
preparaty czyszczące, Płyny i środki do mycia szyb, Preparaty 
wybielające do użytku domowego, Produkty do usuwania 
plam, Preparaty odtłuszczające do celów domowych, Pre-
paraty do udrażniania rur, Ściereczki nasączane detergen-
tami, do czyszczenia, Nasączone ściereczki do polerowania, 
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Środki do mycia owoców i warzyw, Środki i preparaty my-
jące, piorące, wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące 
i ścierające oraz mydła do użytku profesjonalnego w prze-
myśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach han-
dlowych, gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności 
publicznej, Mydła, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Bal-
samy do celów kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Środki 
kosmetyczne do mycia ciała, Płyny do mycia ciała, Szampony, 
Płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, Środki do mycia z właściwościami antybakte-
ryjnymi, Płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic, Olejki 
do kąpieli, Pianki pod prysznic i do kąpieli, Preparaty do ką-
pieli, nielecznicze, Sole do kąpieli, Środki myjące do higieny 
intymnej, nielecznicze, Aerozole do odświeżania i czysz-
czenia skóry, Kosmetyczne peelingi do ciała, Dezodoranty, 
Zapachy, preparaty zapachowe, Olejki eteryczne do użytku 
w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne o zastoso-
waniu kosmetycznym, Aromaty w aerozolu przeznaczone 
do pomieszczeń, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 
Kadzidełka, Aromatyczne potpourri, Preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, Saszetki zapachowe, Środki zapachowe 
odświeżające powietrze, 5 Środki i preparaty dezynfekujące, 
odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitar-
nej i do zwalczania robactwa do użytku profesjonalnego 
w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lo-
kalach handlowych, gastronomii, budynkach i miejscach 
użyteczności publicznej, Środki i preparaty dezynfekujące, 
odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitar-
nej i do zwalczania robactwa do użytku w gospodarstwach 
domowych, Mydła antybakteryjne i dezynfekujące, Od-
świeżacze powietrza, Odświeżacze do tkanin, Odświeżacze 
do odzieży, Preparaty do neutralizacji zapachów, 17 Mate-
riały izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Pokosty izolacyjne, Farby 
izolacyjne, Płyty izolacyjne, Maty izolacyjne, Płytki izolacyjne, 
Izolacje poliuretanowe, Tworzywa sztuczne półprzetworzo-
ne, Żywice syntetyczne półprzetworzone, 19 Niemetalowe 
materiały budowlane, Warstwy izolacyjne dachu, Bloczki 
budowlane zawierające materiały izolacyjne, Szkło izolacyj-
ne, Budynki przenośne niemetalowe, Niemetalowe budynki 
prefabrykowane, Obudowy stanowiące budynki niemetalo-
we przenośne, Niemetalowe domy przenośne, Domy modu-
łowe, niemetalowe, Domy prefabrykowane niemetalowe.

(210) 536300 (220) 2021 11 10
(731) FATLA PIOTR, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRA HOLIDAY RENT HOUSE

(531) 06.01.02, 07.01.09, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 536301 (220) 2021 11 10
(731) TOMASZEWSKI MARIUSZ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THINKCAR-POLSKA

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia diagnostyczne do naprawy pojaz-
dów.

(210) 536302 (220) 2021 11 10
(731) RYBKA WOJCIECH, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOO IGUANA

(531) 26.01.03, 26.01.15, 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kosmetykami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wita-
minami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożyt-
niczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z jednorazowymi matami treningowymi dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowy-
mi matami treningowymi dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z smyczami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z smyczami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bu-
dami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowi-
skami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z trans-
porterami dla zwierząt w formie pudeł, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z transporterami dla zwierząt w formie 
pudeł, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z klatkami zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami 
do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do za-
bawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla 
psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami wę-
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chowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z karmami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z karmami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściół-
kami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze ściółkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokarmami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi 
przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi 
przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z koszami, 
niemetalowymi, do przewożenia zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z koszami, niemetalowy-
mi, do przewożenia zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebie-
niami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z miskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z miskami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia 
zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do czyszczenia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod miskę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt.

(210) 536305 (220) 2021 11 10
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Nervosol TABS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, 
Lecznicze preparaty ziołowe, Leki ziołowe.

(210) 536309 (220) 2021 11 10
(731) WESOŁOWSKA GABRIELA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Gabriella
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 536317 (220) 2021 11 10
(731) POKORSKA JUSTYNA, Tuszyn
(540) (znak słowny)
(540) VASMI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej dodatków 
odzieżowych.

(210) 536324 (220) 2021 11 10
(731) SMYK MONIKA MOSEE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) mosee
(510), (511) 25 Odzież damska, Okrycia wierzchnie damskie, 
Szorty, Spodenki, Spodnie, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule, Su-
kienki, Body, Kombinezony.

(210) 536325 (220) 2021 11 10
(731) SMYK MONIKA MOSEE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mosee

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 Odzież damska, Okrycia wierzchnie damskie, 
Szorty, Spodenki, Spodnie, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule, Su-
kienki, Body, Kombinezony.

(210) 536328 (220) 2021 11 10
(731) SHUGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) SHUGO
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Administrowanie przed-
siębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Agencje in-
formacji handlowej, Agencje informacji handlowej [udostęp-
nianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
na przykład marketingu lub danych demograficznych], Aktu-
alizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej 
w komputerowej bazie danych, Analiza cen, Analiza cen 
i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem 
i recyklingiem odpadów, Analiza danych biznesowych, Ana-
liza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Anali-
za danych statystycznych z badań rynku, Analiza informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Analiza ocen dotyczących zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza po-
łożenia (stanu) firmy, Analiza reakcji na reklamę i badania ryn-
kowe, Analiza rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej, Analiza świadomo-
ści społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Analiza trendów bizneso-
wych, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie 
marketingu, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków 
biznesowych, Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy 
badań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Analizy da-
nych badań rynkowych, Analizy ekonomiczne do celów 
działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, Ana-
lizy gospodarcze, Analizy i raporty statystyczne, Analizy 
kosztów, Analizy kosztów i korzyści, Analizy odbioru reklamy, 
Analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności go-
spodarczej, Analizy statystyk handlowych, Analizy w zakresie 
marketingu, Analizy w zakresie reklamy, Badania biznesowe, 
Badania dla celów działalności gospodarczej, Badania doty-
czące cen, Badania dotyczące działalności gospodarczej dla 
nowych przedsiębiorstw, Badania dotyczące informacji 
na temat firm, Badania dotyczące informacji biznesowych, 
Badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, Bada-
nia ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Bada-
nia i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych, Badania 
i analizy rynkowe, Badania i ankiety w zakresie działalności 
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gospodarczej, Badania i pozyskiwanie informacji o działalno-
ści gospodarczej, Badania informacji dotyczących działalno-
ści gospodarczej, Badania konsumenckie, Badania marketin-
gowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych 
i produktów do pielęgnacji urody, Badania opinii publicznej, 
Badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, 
Badania rynkowe i analiza badań rynkowych, Badania rynko-
we w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, 
Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach te-
lewizyjnych, Badania rynku do celów reklamowych, Badania 
rynku i analizy biznesowe, Badania rynku i badania marketin-
gowe, Badania statystyczne przedsiębiorstw, Badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, Badania w zakresie biznesu, Bada-
nia w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, 
Badania w zakresie reklamy, Badania w zakresie wizerunku 
korporacyjnego, Badania w zakresie wydajności działalności 
gospodarczej, Badania w zakresie wyszukiwania informacji 
handlowych, Badania w zakresie zysków, Badanie działalno-
ści gospodarczej i rynku, Biznesowe oceny i wyceny w spra-
wach handlowych, Doradztwo w zakresie analizy bizneso-
wej, Doradztwo w zakresie badań rynku, Dostarczanie da-
nych biznesowych w formie list mailingowych, Dostarczanie 
danych dotyczących działalności gospodarczej, Dostarcza-
nie informacji biznesowych i handlowych on-line, Dostarcza-
nie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostar-
czanie informacji gospodarczych i handlowych on-line, Do-
starczanie informacji handlowych za pośrednictwem kom-
puterowej bazy danych, Dostarczanie informacji handlo-
wych, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz 
danych, Dostarczanie informacji handlowych związanych 
z przedsiębiorstwami, Dostarczanie informacji o przedsię-
biorstwach handlowych oraz informacji handlowych za po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych, Dostarcza-
nie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelo-
wych, Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących 
biznesu, Dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania 
czasem, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Dostar-
czanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności 
gospodarczej, Dostarczanie skomputeryzowanych danych 
statystycznych, Ekonomiczne prognozy, Gromadzenie infor-
macji dotyczących badań rynku, Gromadzenie informacji 
na temat analiz rynkowych, Gromadzenie informacji w zakre-
sie badań rynkowych, Gromadzenie informacji z badań ryn-
kowych, Handlowe wyceny, Informacja handlowa, Informa-
cja handlowa [działalność gospodarcza], Informacja handlo-
wa wspomagana komputerowo, Informacja i badania w za-
kresie działalności gospodarczej, Informacja lub badania 
w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informa-
cja o działalności gospodarczej, Informacja o działalności go-
spodarczej i informacja handlowa, Informacja w sprawach 
działalności gospodarczych, Informacje i opinie ekspertów 
dotyczące firm i przedsiębiorstw, Informacje na temat ran-
kingu sprzedaży produktów, Informacje na temat sprzedaży 
produktów, Inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, Interpreta-
cja danych dotyczących badań rynku, Kompilacja list adreso-
wych dla przesyłek reklamowych, Konsultacje w zakresie 
oceny rynku, Konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, 
Nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczą-
cych działalności spółki, Nabywanie informacji w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, Ocena 
możliwości dla działalności gospodarczej, Ocena możliwości 

w zakresie działalności gospodarczej, Ocena skutków wywie-
ranych przez działania reklamowe na odbiorców, Ocena sta-
tystyczna danych marketingowych, Opracowywanie ankiet 
marketingowych, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, 
Opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, Opraco-
wywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji 
handlowych, Opracowywanie statystyk biznesowych i infor-
macji handlowych, Pisanie opracowań dotyczących badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Polityczne badania 
sondażowe, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, Porównywanie rozwiązań w działalności 
gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności go-
spodarczej), Porównywanie usług finansowych on-line, Po-
szukiwania przejęć firm, Pozyskiwanie i dostarczanie infor-
macji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i dzia-
łalności gospodarczej, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Prognozowanie wyda-
rzeń gospodarczych, Prognozy ekonomiczne do celów pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Prognozy i analizy eko-
nomiczne, Prognozy rynkowe, Projektowanie badań opinii 
publicznej, Prowadzenie badań marketingowych, Prowadze-
nie badań opinii publicznej, Prowadzenie badań w zakresie 
wewnętrznej komunikacji firmy, Przeprowadzanie ankiet ba-
dawczych on-line z zakresu zarządzania firmą, Przeprowa-
dzanie badań opinii publicznej, Przeprowadzanie badań ryn-
kowych za pomocą komputerowej bazy danych, Przeprowa-
dzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii pu-
blicznych, Przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności 
działalności gospodarczej, Przeprowadzanie badań w zakre-
sie działalności gospodarczej, Przeprowadzanie rozmów dla 
celów badań rynkowych, Przeprowadzanie wycen przedsię-
biorstw, Przetwarzanie wyników badań dotyczących działal-
ności gospodarczej, Przygotowywanie badań dotyczących 
rentowności przedsiębiorstw, Przygotowywanie i kompilacja 
raportów i informacji biznesowych i handlowych, Przygoto-
wywanie raportów z analiz rynkowych, Raporty i badania 
rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Rozpowszechnianie 
danych w zakresie działalności gospodarczej, Rozpowszech-
nianie danych związanych z reklamą, Rozpowszechnianie in-
formacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biz-
nesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Ryn-
kowe badania opinii publicznej, Skomputeryzowane bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, Skomputeryzo-
wane badania rynkowe, Skomputeryzowane usługi informa-
cyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Skompute-
ryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi w zakresie 
badań rynkowych, Skomputeryzowane usługi w zakresie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej, Skompute-
ryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Sondowa-
nie rynku, Specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw 
dotyczących działalności gospodarczej, Sporządzanie ankiet 
biznesowych, Sporządzanie raportów biznesowych, Sporzą-
dzanie raportów gospodarczych, Sporządzanie raportów 
handlowych, Statystyczne badania biznesowe, Statystyczne 
badania rynkowe, Strategiczna analiza biznesowa, Świadcze-
nie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-
-line, Udostępnianie analiz sprzedaży, Udostępnianie bizne-
sowych informacji statystycznych, Udostępnianie danych 
statystycznych z badań rynkowych, Udostępnianie informa-
cji dotyczących przetwarzania danych, Udostępnianie infor-
macji dotyczących handlu, Udostępnianie informacji na te-
mat działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednic-
twem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu 
danych, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnia-
nie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostęp-
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nianie informacji dotyczących handlu zagranicznego, Udo-
stępnianie informacji na temat handlu zagranicznego, Udo-
stępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów 
społecznościowych, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udo-
stępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej, Udostępnianie katalo-
gów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszcza-
nia transakcji biznesowych, Udostępnianie skomputeryzo-
wanych danych związanych z działalnością gospodarczą, 
Udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlo-
wych, Udostępnianie skomputeryzowanych informacji zwią-
zanych z dokumentacją gospodarczą, Udzielanie informacji 
biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, Udzielanie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Udzielanie in-
formacji dotyczących badań rynkowych, Udzielanie informa-
cji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem 
terminali komputerowych, Udzielanie informacji handlo-
wych, Udzielanie informacji o działalności gospodarczej do-
tyczących spółek typu joint venture, Udzielanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, 
Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych, Udzielanie informacji z zakresu zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Udzielanie statystycznych in-
formacji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień 
medycznych, Usług outsourcingu w dziedzinie analityki biz-
nesowej, Usługi agencji informacji handlowej, Usługi agencji 
informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, 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 ba-
dawcze związane z reklamą, Usługi doradcze dotyczące ba-
dań rynku, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 
Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, Usługi dotyczące informacji i badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi gromadzenia 
danych z badań rynku, Usługi informacji biznesowej, Usługi 
informacji handlowej w zakresie wina, Usługi informacyjne 
dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, Usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostęp-
niane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Usługi komputerowego przetwa-
rzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
oceny rynku, Usługi planowania w celu badań marketingo-
wych, Usługi porównywania rozwiązań w działalności go-
spodarczej, Usługi przeglądu prasy, Usługi w zakresie analiz 
dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
analiz rynkowych, Usługi w zakresie analiz i badań rynku, 
Usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące 
sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy rynku dotyczą-
ce sprzedaży antyków, Usługi w zakresie analizy rynków do-
tyczące dostępności towarów, Usługi w zakresie analizy cen, 
Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności an-
tyków, Usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, Usługi 
w zakresie badań rynku dotyczące mediów nadawczych, 
Usługi w zakresie badań rynku dla wydawców, Usługi w za-
kresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], Usługi 
w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, Usługi w za-

kresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, 
Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakresie in-
formacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, 
Usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie informacji handlowych 
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz da-
nych, Usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczących 
poziomu indeksów, Usługi w zakresie informacji handlowych 
za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie oceny kosz-
tów, Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, 
Usługi w zakresie oceny rynku, Usługi w zakresie przeprowa-
dzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, 
Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych doty-
czących nawyków związanych z korzystaniem z internetu, 
Usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, Usługi w zakresie 
statystycznych informacji biznesowych, Usługi w zakresie 
statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, 
Usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących han-
dlu zagranicznego, Usługi w zakresie wyszukiwania danych 
z badań rynku, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie wywiadu konku-
rencyjnego, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Usta-
lenie słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji 
telewizyjnych, Wycena firm, Wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, Wyceny 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przed-
siębiorstwach, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, Wyceny 
handlowe, Wywiady dla badań jakościowych rynku, Wywia-
dy dotyczące badań jakościowych rynku, Zbieranie i analizy 
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębior-
stwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, 
Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie pro-
wadzenia ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biz-
nesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jako-
ścią, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia 
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo dla ka-
dry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące kor-
poracyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyj-
nej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organi-
zowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące 
zbywania firm, Doradztwo gospodarcze dotyczące likwida-
cji, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisin-
gu, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie przejmowa-
nia firm, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania 
produktów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmu-
jących się sprzedażą samochodów, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie dzia-
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łalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowa-
dzenia barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem da-
nych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej zwią-
zane z niewypłacalnością, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, 
Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie naby-
wania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organi-
zacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i za-
rządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie przejęć przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasa-
dach franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w dziedzinie podróży służ-
bowych, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzi-
nie transportu i dostaw, Doradztwo związane z przetwarza-
niem danych, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Działalność go-
spodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), 
Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania -), 
Działalność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w za-
kresie -), Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Konsultacje dotyczące przygotowania gospodarczych da-
nych statystycznych, Konsultacje dotyczące przygotowywa-
nia statystyk biznesowych, Konsultacje dotyczące zarządza-
nia korporacyjnego, Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie 
działalności gospodarczej, Konsultacje specjalistyczne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przed-
siębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 
Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidual-
nych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania 

personelem, Konsultacje w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Konsultacje 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Konsulta-
cje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwo-
ju kadry kierowniczej i przywódców, Opracowywanie pomy-
słów dla ekonomii biznesu, Pomoc i doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami 
w sektorze energetycznym, Pomoc i porady dotyczące orga-
nizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania bizneso-
wego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, 
Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębior-
stwami, Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów zdro-
wia, Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, 
Porady odnośnie handlu wymiennego, Porady odnośnie 
prowadzenia firm w ramach franchisingu, Porady odnośnie 
zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów 
zdrowia, Porady odnośnie zarządzania działalnością gospo-
darczą w zakresie klubów fitness, Porady, pytania i informa-
cje dotyczące działalności gospodarczej, Porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie 
zarządzania marketingowego, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zaj-
mujących się sprzedażą samochodów, działających na zasa-
dach franchisingu, Porady w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Profesjonalne doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą 
na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, Udzielanie 
porad w zakresie metod i technik sprzedaży, Usługi doradcze 
dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadze-
niem franszyz, Usługi doradcze dotyczące zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Usługi dorad-
cze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i ope-
racji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospo-
darczej i zarządzania nią, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie agencji importowo-eksportowych, Usługi dorad-
cze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi doradcze odnoszące się do zamawiania 
materiałów piśmiennych, Usługi doradcze w zakresie plano-
wania handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością handlową, Usługi doradcze w zakresie przejęć 
firm, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności go-
spodarczej, Usługi doradcze w zakresie zakładania przedsię-
biorstw franchisingowych, Usługi doradcze w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, 
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące użycia komputerów, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw 
handlowych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysło-
wych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej 
związane z osiągnięciami firm, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi te-
lefonicznej, Usługi doradcze w zakresie administrowania 
przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zakresie organizacji 
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi 
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doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze 
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze 
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi 
doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i prze-
prowadzania transakcji handlowych, Usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące likwidacji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące administrowania tech-
nologią informacyjną, Usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi do-
radztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hote-
lami, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi 
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi konsulta-
cji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kry-
zysu, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące produkcji, Usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kam-
paniami pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego 
oraz ciągłości działania, Usługi konsultingowe związane z za-
rządzaniem, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie konsultacji dotyczącej 
handlu zagranicznego, Usługi zarządzania i doradcze w dzia-
łalności gospodarczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Wspar-
cie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w -), Zarządza-
nie działalnością gospodarczą (Doradztwo w zakresie -), Za-
rządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodar-
czej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, Automatyczne przetwarzanie danych, Automatycz-
ne przetwarzanie danych medycznych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Gromadzenie danych, Gromadzenie da-
nych [dla osób trzecich], Gromadzenie i systematyzacja infor-
macji 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 handlowych, Gromadzenie 
informacji handlowej, Gromadzenie informacji w rejestrach 
komputerowych, Gromadzenie statystyk w zakresie działal-
ności gospodarczej, Inwentaryzacja, Inwentaryzacja towaru, 
Kompilacja adresów według indeksów, Kompilacja danych 
dla osób trzecich, Kompilacja danych matematycznych, 
Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań me-
dycznych, Kompilacja danych statystycznych do zastosowa-
nia w badaniach naukowych, Kompilacja danych statystycz-
nych dotyczących przedsiębiorstw, Kompilacja i systematy-
zacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja informacji do komputerowych baz danych, Kom-
pilacja informacji i ich wprowadzanie do komputerowych 
baz danych, Kompilacja informacji statystycznych, Kompila-
cja informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 

katalogów biznesowych do publikacji w internecie, Kompila-
cja komputerowych baz danych, Kompilacja list adresowych, 
Kompilacja list potencjalnych klientów, Kompilacja modeli 
statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczących 
dynamiki rynku, Kompilacja rejestrów dotyczących importe-
rów, Kompilacja rejestrów dotyczących eksporterów, Kompi-
lacja statystyk związanych z reklamą, Kompilacja zindekso-
wanych adresów, Kompilowanie i systematyzowanie infor-
macji w bankach danych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do -), Komputerowe przetwarzanie danych, 
Komputerowe zarządzanie bazami danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Kontrola stanu zapasów w oparciu 
o bazy danych, Kontrola zapasów magazynowych, Monito-
rowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, Nabywanie 
informacji handlowych, Opracowywanie biznesowych da-
nych statystycznych, Opracowywanie informacji o firmie, 
Opracowywanie informacji gospodarczych, Opracowywa-
nie informacji handlowych, Opracowywanie informatorów 
gospodarczych, Opracowywanie informatorów handlo-
wych, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji 
w Internecie, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu 
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, 
Opracowywanie rejestrów handlowych, Opracowywanie 
statystyk biznesowych, Opracowywanie statystyk gospodar-
czych, Opracowywanie statystyk handlowych, Opracowy-
wanie statystyk w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, 
Prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób, 
na które zapadają pacjenci, Prowadzenie osobistych reje-
strów i akt historii medycznej, Prowadzenie rejestrów akty-
wów [dla osób trzecich], Prowadzenie rejestrów [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 zwierząt, Prowadzenie rejestru ras psów, Przetwa-
rzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 
gospodarczej, Przygotowanie spisów inwentarza, Skompu-
teryzowana kompilacja list zamówień, Skomputeryzowana 
kompilacja indeksów klientów, Skomputeryzowana kompila-
cja rejestrów kontroli spisu inwentarza, Skomputeryzowana 
kontrola spisu inwentarza, Skomputeryzowana weryfikacja 
danych, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klien-
tów, Skomputeryzowane przetwarzanie danych, Skompute-
ryzowane przygotowanie spisu inwentarza, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, Skom-
puteryzowane zarządzanie zapasami, Skomputeryzowane 
zarządzanie bazami danych, Skomputeryzowane zarządza-
nie danymi, Skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, Spo-
rządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, Sporządzanie informacji statystycznych doty-
czących działalności gospodarczej, Sporządzanie statystyk, 
Sporządzanie statystyk politycznych, Statystyczne zestawie-
nia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach 
danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Tworzenie 
list potencjalnych klientów, Tworzenie rejestrów dotyczą-
cych importerów, Tworzenie rejestrów dotyczących ekspor-
terów, Usługi biurowe dla elektronicznego operowania da-
nymi, Usługi biurowe dla elektronicznego zestawiania da-
nych, Usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia da-
nych, Usługi elektronicznego zarządzania zapasami, Usługi 
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi kom-
puterowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży 
świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, Usługi lo-
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kalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, Usługi obejmują-
ce rejestrację danych statystycznych, Usługi obejmujące 
transkrypcję danych statystycznych, Usługi obejmujące two-
rzenie danych statystycznych, Usługi prowadzenia ewidencji 
udziałowców, Usługi przetwarzania danych, Usługi przetwa-
rzania danych on-line, Usługi przetwarzania danych w dzie-
dzinie transportu, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, Usługi przetwarzania danych w dziedzi-
nie listy płac, Usługi przetwarzania danych [czynności biuro-
we], Usługi przetwarzania danych w trybie on-line, Usługi 
w zakresie przetwarzania danych, Usługi w zakresie wyszuki-
wania danych, Usługi w zakresie zarządzania inwentarzem, 
Usługi w zakresie zarządzania inwentarzem części i kompo-
nentów świadczone na rzecz wytwórców i dostawców, Usłu-
gi wprowadzania danych, Usługi wprowadzania danych 
komputerowych, Usługi zarządzania aktami, mianowicie in-
deksowanie dokumentów dla osób trzecich, Usługi zarzą-
dzania bazami danych, Usługi zarządzania danymi, Weryfika-
cja przetwarzania danych, Wprowadzanie i przetwarzanie 
danych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, Wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, Zarządzanie aktami finanso-
wymi, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie i kompilacja 
komputerowych baz danych, Zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Zbie-
ranie biznesowych danych statystycznych, Zbieranie danych 
dotyczących działalności gospodarczej, Zdobywanie staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trze-
cich], Zestawianie danych w komputerowych bazach da-
nych, Zestawianie katalogów biznesowych on-line, Zesta-
wienia statystyczne, Zestawienia statystyczne [dla działalno-
ści gospodarczej lub celów handlowych], Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, Administracja 
biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Administrowanie 
dotyczące marketingu, Administrowanie dotyczące plano-
wania działalności gospodarczej, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administro-
wanie działalnością handlową w zakresie programów akcji 
pracowniczych, Administrowanie listami płac na rzecz osób 
trzecich, Administrowanie odnoszące się do metod sprzeda-
ży, Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edu-
kacyjnej, Administrowanie programami członkowskimi, Ad-
ministrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie 
testowaniem kompetencji zawodowych, Administrowanie 
w zakresie oceny przedsiębiorstw, Administrowanie zaświad-
czeniami zawodowymi, Adresowanie kopert, Archiwizacja 
dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], Ba-
dania rynkowe prowadzone przez telefon, Badania rynkowe 
za pośrednictwem telefonu, Dostarczanie dokumentacji 
transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], Fak-
turowanie, Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Fo-
tokopiowanie, Komputerowe sporządzanie listy płac, Kopio-
wanie akt [papier], Kopiowanie dokumentów na rzecz osób 
trzecich, Kopiowanie zapisów [papier], Kserografia, Maszyno-
pisanie, Maszynopisanie (Usługi -), Obróbka tekstów, Obrób-
ka tekstów i usługi maszynopisania, Obsługiwanie centrali 
telefonicznych na rzecz innych, Odczyt liczników gazu 
do celów wystawiania rachunków, Odczyt mierników elek-
trycznych do celów wystawiania rachunków, Odczytywanie 
liczników mediów do celów fakturowania, Odczytywanie 
wodomierzy do celów fakturowania, Organizacja abona-
mentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd 
autostradą [ETC] na rzecz innych, Organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, Pisanie na ma-
szynie, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Pomoc w zakresie 

zarządzania działalnością handlową, Pośrednictwo w naby-
waniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputero-
wych [Internet], Potwierdzanie umówionych spotkań dla 
osób trzecich, Powielanie dokumentów, Powielanie doku-
mentów [usługi fotokopiowania dokumentów], Powielanie 
[kopiowanie] dokumentów, Powielanie rysunków, Prenume-
rata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elek-
tronicznych, Prenumerowanie gazet, Prowadzenie księgo-
wości przedsiębiorstwa, Prowadzenie rejestrów firm [dla 
osób trzecich], Prowadzenie rejestrów firm, Przepisywanie 
zapisów stenograficznych, Przetwarzanie danych do celów 
administracyjnych, Przetwarzanie danych z listy płac [dla 
osób trzecich], Przetwarzanie dokumentów rejestracji gwa-
rancji na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie zapytań telefo-
nicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, 
Przygotowanie listy płac, Przygotowanie odcinków z wypła-
ty, Przygotowanie prezentacji do celów handlowych, Przy-
gotowywanie dokumentów związanych z działalnością go-
spodarczą, Przygotowywanie kopert z wypłatą, Przygotowy-
wanie list adresowych, Przygotowywanie pakietów płaco-
wych, Przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizu-
alnych na rzecz firm, Przygotowywanie prezentacji w celach 
handlowych, Przygotowywanie prezentacji do celów działal-
ności gospodarczej, Przygotowywanie rocznych zeznań po-
datkowych na rzecz przedsiębiorstw, Realizacja zadań steno-
graficznych na zamówienie, Rejestracja i transkrypcja zapisa-
nych wiadomości, Rejestracja zwrotu kluczy, Rozliczanie 
kosztów telefonicznych, Rozpoczynanie rozmów telefonicz-
nych dla osób trzecich, Skomputeryzowana edycja tekstów, 
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Skomputeryzo-
wane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Sor-
towanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, 
Sporządzanie dokumentów, Sporządzanie faktur, Sporządza-
nie listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], Spo-
rządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Stenografia, Świadczenie usług admi-
nistracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów 
na kursy on-line, Świadczenie usług sekretarskich podczas 
tworzenia firmy, Świadczenie usług sekretarskich, Świadcze-
nie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarza-
nia danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci 
komputerowej, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
obecnych abonentów], Transkrypcja, Transkrypcja danych, 
Transkrypcja komunikatów, Transkrypcja nagranych komuni-
katów, Transkrypcja wiadomości, Transkrypcja wiadomości 
[prace biurowe], Udostępnianie katalogów [spisów] informa-
cji handlowych on-line w Internecie, Usługi administracyjne 
w zakresie odpraw celnych, Usługi administracyjne w zakre-
sie rejestracji kart kredytowych, Usługi administracyjne w za-
kresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonaw-
ców budowlanych, Usługi administracyjne w zakresie zarzą-
dzania sprawami na wokandzie, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpie-
czeniowych, Usługi administracyjne w zakresie kierowania 
na konsultacje do szpitala, Usługi administracyjne w zakresie 
skierowań lekarza, Usługi administrowania działalnością go-
spodarczą w dziedzinie transportu, Usługi administrowania 
działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Usługi administrowania lotniskami, Usługi biur w zakresie pi-
sania na maszynie, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania 
zamówień sprzedaży, Usługi biurowe w zakresie obsługi za-
pytań, Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, 
Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, Usługi 
edycji tekstów, Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 
Usługi komputerowego maszynopisania, Usługi maszynopi-
sania, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz 
osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumera-
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ty gazet dla osób trzecich, Usługi przypominania o spotka-
niach [prace biurowe], Usługi rejestracji kart kredytowych, 
Usługi reprograficzne, Usługi sekretariatu, Usługi sekretarskie, 
Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi sekretarskie świadczone 
przez hotele, Usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, 
Usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, Usługi sekre-
tarskie w zakresie działalności gospodarczej, Usługi stenogra-
ficzne, Usługi stenograficzno-sekretarskie, Usługi umawiania 
spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie administracji 
biurowej [dla osób trzecich], Usługi w zakresie fakturowania, 
Usługi w zakresie odbierania telefonów [dla osób trzecich], 
Usługi w zakresie odbierania telefonów, Usługi w zakresie od-
bierania telefonów i przekazywania wiadomości, Usługi 
w zakresie powielania [kopiowania], Usługi w zakresie powi-
tań telefonicznych świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie przedstawienia weksli, Usługi w zakresie rejestracji 
samochodów, 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 sporządzania listy płac, 
Usługi w zakresie stenografii, Usługi w zakresie transkrypcji, 
Usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, Usługi w zakre-
sie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi związane z lista-
mi prezentów, Wkładanie materiałów drukowanych do ko-
pert, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wystawianie ra-
chunków, Zadania kopiowania dokumentów, Załatwianie 
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zapew-
nianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie za-
rządzania inwentarzem leków, Zapis informacji na kartach 
perforowanych [funkcje biurowe], Zarządzanie dokumenta-
cją biznesową, Zarządzanie planami dotyczącymi prefero-
wanych dostawców, Zarządzanie planami dotyczącymi 
przedpłaconej opieki medycznej, Zarządzanie planami eme-
rytalnymi pracowników, Zarządzanie planami świadczeń so-
cjalnych dla pracowników, Zarządzanie programami i usłu-
gami refundacyjnymi aptek, Zarządzanie programami i usłu-
gami w zakresie refundacji leków, Zarządzanie programami 
refundacji leków dla pacjentów, Zarządzanie programami 
świadczeń pracowniczych, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, Agencja castingów teatralnych, 
Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje za-
trudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Analiza 
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych 
wymagań względem tego pracownika, Biura pośrednictwa 
pracy, Casting [rekrutacja] wykonawców, Dobór personelu 
[dla osób trzecich], Dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechnicznych, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji 
personelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo 
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjo-
nalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej świadczone w celu określenia struktury pła-
cy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Doradztwo 
w zakresie planowania kariery, Doradztwo w zakresie po-
średnictwa pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji persone-
lu, Doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur praw-
nych, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, 
Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, Doradztwo w zakre-

sie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, 
Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla perso-
nelu, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), Doradztwo związane z wyborem kadry kie-
rowniczej, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarcza-
nie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o zatrudnie-
niu, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowni-
ków, Dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pra-
cowników, Gromadzenie informacji na temat personelu, In-
formacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż do-
radztwo edukacyjne i szkoleniowe), Kierowanie uzdolnio-
nych wolontariuszy do organizacji non-profit, Konsultacja 
dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, 
Konsultacje dotyczące wyboru personelu, Konsultacje doty-
czące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, Konsul-
tacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, Konsultacje 
w zakresie rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie za-
trudnienia, Leasing pracowniczy, Ocena potrzeb personelu, 
Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogło-
szenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Opracowywa-
nie CV dla osób trzecich, Opracowywanie życiorysów dla 
osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, 
Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Perso-
nel (Dobór -) za pomocą metod psychotechnicznych, Plano-
wanie wykorzystania personelu, Pomoc w zakresie rekrutacji 
personelu i obsadzania stanowisk, Pomoc w zarządzaniu 
personelem, Pośrednictwo pracy (Biura -), Profesjonalne 
usługi w zakresie rekrutacji, Przenoszenie personelu, Przepro-
wadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, 
Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompe-
tencji zawodowych, Przeprowadzanie testów osobowości 
do celów rekrutacji, Przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, Przeprowadzanie testów psy-
chometrycznych w celu doboru personelu, Przeprowadza-
nie testów w celu określania umiejętności potrzebnych 
w pracy, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja persone-
lu], Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, 
Przydzielanie stanowisk pracy, Przygotowywanie CV na rzecz 
innych, Psychotechnika (Dobór personelu za pomocą metod -), 
Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja [casting] aktorów, 
Rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm ma-
klerskich], Rekrutacja działaczy politycznych, Rekrutacja na-
ziemnego personelu linii lotniczych, Rekrutacja ochotników 
politycznych, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu 
do pomocy w biurze, Rekrutacja personelu informatyczne-
go, Rekrutacja personelu linii lotniczych, Rekrutacja persone-
lu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu tymczasowe-
go, Rekrutacja personelu wykonawczego, Rekrutacja perso-
nelu wyższego szczebla kierowniczego, Rekrutacja pokłado-
wego personelu linii lotniczych, Rekrutacja pracowników 
wspomagających prace biurowe, Rekrutacja tymczasowego 
personelu technicznego, Rozpowszechnianie informacji 
na temat rekrutacji absolwentów, Selekcja personelu, Speł-
nianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Testowanie 
w celu określenia kompetencji zawodowych, Tymczasowe 
wyznaczenie pracowników, Tymczasowy przydział persone-
lu, Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, 
Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi 
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi 
agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, 
Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprze-
daży, Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji po-
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średnictwa pracy dotyczące au pair, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie 
zatrudniania pracowników biurowych, Usługi agencji po-
średnictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania 
kadr do obsługi domów pokazowych, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi 
agencji pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi agen-
cji pracy na rzecz personelu paramedycznego, Usługi agen-
cji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji wyszukiwa-
nia talentów [impresariat w działalności artystycznej], 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 
w zakresie pracy tymczasowej, Usługi biur pośrednictwa pra-
cy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, Usługi biur pośrednictwa 
pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur po-
średnictwa pracy dla niań, Usługi biura pośrednictwa pracy, 
Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla per-
sonelu, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji 
personelu, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi do-
radcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi doradcze 
w zakresie zatrudnienia, Usługi doradztwa w zakresie obsa-
dzania stanowisk, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracow-
niczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracow-
niczej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i ka-
riery zawodowej, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
zarządzania personelem, Usługi konsultacyjne w zakresie 
zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwa-
rzaniem danych, Usługi konsultingowe związane z persone-
lem, Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi 
planowania kariery, Usługi rejestrowania pracowników, Usłu-
gi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi re-
krutacyjne, Usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów sce-
nicznych, Usługi świadczone przez agencje pośrednictwa 
pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pie-
lęgniarskiego, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców ta-
lentów], Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla 
asystentów osobistych, Usługi w zakresie obsadzania stano-
wisk kierowniczych, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk 
pracy dla pomocy domowych, Usługi w zakresie obsadzania 
stanowisk pracy dla kamerdynerów, Usługi w zakresie po-
średnictwa pracy, Usługi w zakresie pracowników tymczaso-
wych, Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych 
pracowników [zwolnienia monitorowane], Usługi w zakresie 
przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie przeprowa-
dzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji persone-
lu], Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, 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 tymcza-
sowego przydziału pracowników, Usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie wyszu-
kiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie 
wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi 
w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Usługi w zakre-
sie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-tele-
wizyjnych, Usługi w zakresie zarządzania personelem rekla-
mowym, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas 
określony, Usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, Usługi 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, Usługi wyszu-
kiwania i wybierania kadry kierowniczej, Usługi związane 
z personelem, Wsparcie dla pracowników w sprawach z za-
kresu działalności gospodarczej, Wybór kadr kierowniczych, 

Wyszukiwanie miejsc pracy, Zapewnianie agentów handlo-
wych na umowę, Zapewnianie przedstawicieli handlowych, 
Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wspar-
cia, Zapewnienie personelu administracyjnego, Zapewnie-
nie personelu sprzedającego, Zarządzanie personalne (Do-
radztwo w zakresie -), Zarządzanie personelem, Zarządzanie 
personelem w celach reklamowych, Zarządzanie persone-
lem zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie personelem zaj-
mującym się marketingiem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Znaj-
dowanie posady dla stałego personelu, Znajdowanie zatrud-
nienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, Znaj-
dowanie zatrudnienia dla personelu, Administracyjne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie 
działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administro-
wanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie 
zawodami w celach reklamowych, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Biznesowa obsługa centrów handlo-
wych dla osób trzecich, Biznesowe usługi doradcze i konsul-
tacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo han-
dlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w za-
kresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, 
Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 
kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych 
informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Eks-
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Impresariat 
w działalności artystycznej, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, 
Nabywanie przedsiębiorstw, Nadzór nad działalnością go-
spodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz 
osób trzecich, Nadzór nad zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów 
telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów reklamowych, 
Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ne-
gocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności 
artystycznej, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Orga-
nizacja działalności gospodarczej, Organizacja usług w zakre-
sie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recep-
cjonistów na rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania 
działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób 
w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo bizneso-
we], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i prze-
jęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospo-
darczej, Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie stra-
tegiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji 
w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przed-
siębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarzą-
dzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw przemy-
słowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc doty-
cząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakre-
sie reklamy, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
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handlowymi, Pomoc w organizowaniu działalności gospo-
darczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej doty-
cząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie pla-
nowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarzą-
dzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc 
w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsię-
biorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu 
korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji 
przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla 
firm handlowych i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlo-
wych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub 
działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego 
lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami bizneso-
wymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Po-
rady w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednic-
two w zakresie reklamy, Pośredniczenie i zawieranie transak-
cji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredni-
czenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Pro-
wadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], 
Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących spraw 
z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opra-
cowań projektów dotyczących tematyki działalności gospo-
darczej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reje-
stracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Rozwój 
systemów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane za-
rządzanie biurem, Skomputeryzowane zarządzanie działal-
nością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], Sporządzanie 
raportów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie 
działalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz insty-
tucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akade-
mickimi, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usłu-
gi agencji literackich obejmujące negocjowanie umów, Usłu-
gi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób 
w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi ekspertów do spraw efektywności działalności go-
spodarczej, Usługi ekspertów w zakresie wydajności przed-
siębiorstw, Usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usłu-
gi impresariów w działalności artystycznej, Usługi inspekcji 
i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi mena-
dżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi on-line z zakresu nawią-
zywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu 
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, 
Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klien-
tami, Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośred-
nictwa biznesowego związane z kojarzeniem profesjonali-

stów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośred-
nictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi 
przedstawicielstw handlowych, Usługi przepisywania nagra-
nych raportów lekarskich, Usługi recepcyjne dla gości [usługi 
w zakresie czynności biurowych], Usługi składania zamówień 
hurtowych, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szaco-
wania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspól-
nych przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie 
fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów 
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiek-
tów parkingowych, Usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hur-
towni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, 
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 na rzecz punktów sprzedaży de-
talicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone przez agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz kompleksów basenów, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz teatrów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone autorom i pisarzom, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzy-
ków, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz modeli i modelek, Usługi zarządzania biurowego 
[dla osób trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakre-
sie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowe-
go dla piłkarzy, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania hote-
lami [dla osób trzecich], Usługi zarządzania łańcuchem do-
staw, Usługi zarządzania zapasami, Usługi zlecania na ze-
wnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług 
na rzecz innych, Usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o franczyzę, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie za-
rządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji 
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i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, 
Wydolność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie -), Za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zarobkowe zarządzanie 
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie 
administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie admini-
stracyjne w szpitalach, Zarządzanie biurami działalności go-
spodarczej na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe 
atrakcjami dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe cen-
trami konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, 
Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe 
klubami sportowymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotni-
czymi, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, Za-
rządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, 
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarzą-
dzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarzą-
dzanie biznesowe w przychodni weterynaryjnej, Zarządza-
nie biznesowe w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakre-
sie logistyki na rzecz innych osób, Zarządzanie biznesowe 
zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie 
podwykonawstwa, Zarządzanie działalnością handlową, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wy-
darzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla 
osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą doty-
czące osobistości świata sportu, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trze-
cich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie han-
dlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm 
handlowych i firm usługowych, Zarządzanie działalnością 
hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie firmą [na rzecz osób 
trzecich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Za-
rządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie klinikami medycznymi 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie kosztami medycznymi, 
Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami, 
Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządza-
nie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Za-
rządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami 
gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie 
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Za-
rządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w spra-
wach demograficznych, Zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlu detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie punkta-
mi obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Zarządzanie rela-
cjami z klientami, Zarządzanie restauracjami dla osób trze-
cich, Zarządzanie szpitalami, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, Doradztwo bizne-
sowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy 
prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo 
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Do-
radztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie 
analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów 

świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościo-
wych i ilościowych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań 
zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie demo-
grafii do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu 
produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w za-
kresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie 
usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo w zakresie 
wprowadzania do obrotu produktów chemicznych, Doradz-
two w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Konsultacje dotyczące optymalizacji wy-
szukiwarek, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące reklamy, Konsultacje w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej, Konsultacje związane z organizacją kam-
panii promocyjnych na rzecz firm, Organizacja promocji przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Pomoc w zakresie marke-
tingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce marketingu, Porady w zakresie marketingu, Promocja to-
warów i usług poprzez sponsorowanie, Świadczenie dorad-
czych usług marketingowych dla producentów, Usługi do-
radcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące pro-
mocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące reklamy, pro-
mocji i marketingu, Usługi doradcze odnoszące się do akcji 
promocyjnych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usłu-
gi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi do-
radztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla 
kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwa-
nia funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu 
bezpośredniego, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 
Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji rekla-
mowych, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu inter-
netowego, Usługi reklamowe mające na celu zwiększanie 
świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego 
i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków 
[FSGS], Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, Bezpośrednia reklama pocz-
towa, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja druko-
wanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem pocz-
ty, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dys-
trybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulo-
tek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystry-
bucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, 
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej daleko-
dystansowej) w kraju lub poza nim, Dystrybucja materiałów 
reklamowych drogą pocztową, Dystrybucja materiałów re-
klamowych na ulicy, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja poczto-
wych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych do-
łączonych do zwykłych wydań, Dystrybucja próbek reklamo-
wych, Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Dys-
trybucja prospektów do celów reklamowych, Dystrybucja 
prospektów i próbek, Dystrybucja prospektów i próbek 
do celów reklamowych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
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Dystrybucja ulotek promocyjnych, Dystrybucja ulotek rekla-
mowych, Kolportaż próbek, Organizowanie dystrybucji pró-
bek reklamowych, Próbki (Kolportaż -), Promocja towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promo-
wanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dys-
trybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucję kart rabatowych, Przygotowywanie dystrybucji pró-
bek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, 
Przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w odpo-
wiedzi na zapytania telefoniczne, Reklama korespondencyj-
na, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie bro-
szur reklamowych, Reklamowych (Rozpowszechnianie ogło-
szeń -), Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez 
pocztę, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w in-
ternecie, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszech-
nianie produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za po-
mocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, Rozpo-
wszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci 
komunikacyjnych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Inter-
net, Rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, Usługi 
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klien-
tów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia no-
wych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, Usługi 
reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone 
w ramach korespondencji masowej, Usługi rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Oferowanie i wynajem prze-
strzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na rekla-
my, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 
Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci 
komputerowej, Leasing billboardów reklamowych, Organi-
zowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Reklama w win-
dach, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Interne-
cie, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udo-
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę 
towarów i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, ga-
zetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci 
informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, Usługi pośrednictwa w zakresie 
wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, 
Wynajem bilbordów reklamowych, Wynajem bilbordów [ta-
blic reklamowych], Wynajem billboardów, Wynajem billboar-
dów reklamowych, Wynajem czasu na emisję reklam w ki-
nach, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, Wynajem materiałów reklamowych, Wynajem po-
mocy reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
w broszurach, Wynajem powierzchni reklamowej na stro-
nach internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
w pociągach, Wynajem powierzchni reklamowej i materia-
łów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej w mie-
niu należącym do kolei, Wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowych w interne-
cie na potrzeby ogłoszeń o pracę, Wynajem przestrzeni re-
klamowej on-line, Wynajem tablic do celów reklamowych, 
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmo-

wanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie wszelkich 
materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marke-
tingowych, Wypożyczanie billboardów cyfrowych, Wypoży-
czanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk han-
dlowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Zapewnia-
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i ma-
gazynach, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencja 
public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, Badanie 
rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, Dzia-
łalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci tele-
matycznych i telefonicznych, Edycja postprodukcyjna re-
klam, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamo-
wych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketin-
gowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Kompilacja reklam, Marketing afiliacyjny, Marketing 
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący pro-
mocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing interne-
towy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem 
[Influencer marketing], Marketing referencyjny, Marketing 
telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Modelki i modele do celów reklamowych 
i promocji sprzedaży, Obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, Oceny szacunkowe do celów marketingo-
wych, Oferowanie próbek produktów, Ogłoszenia drobne, 
Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymali-
zacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez reklamowych, Organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, Organizacja pokazów mody do celów 
promocji sprzedaży, Organizowanie działań reklamowych 
w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych im-
prez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowa-
nie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizo-
wanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizo-
wanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizo-
wanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie fun-
duszy na cele dobroczynne, Organizowanie targów handlo-
wych w celach reklamowych, Organizowanie targów i wy-
staw, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyj-
nych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), Planowanie strategii 
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marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ra-
mach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości kor-
poracyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej, Poszukiwania w zakresie patronatu, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produk-
cja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wi-
deo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, Produkcja programów typu telezaku-
py, Produkcja programów związanych z telezakupami, Pro-
dukcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań 
audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kino-
wych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam telewi-
zyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Pro-
dukcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowanie 
badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamo-
wych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie ma-
teriałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, 
Promocja on-line sieci komputerowych i stron interneto-
wych, 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 towarów przy pomocy influencerów, Promocje sprze-
daży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promocyjne 
usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, 
Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści 
z energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjo-
nalistów w dziedzinie oświetlenia, Promowanie muzyki in-
nych poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośrednic-
twem witryn internetowych, Promowanie projektów innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio on-line 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 za pośred-
nictwem programów znaczków handlowych, Promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowa-
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, Promowanie sprzedaży 
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie 
reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością 
sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z za-
wodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i ko-
munikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług 
w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń 
sportowych, Promowanie towarów i usług w formie sponso-
rowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów 
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 reporta-
że reklamowe, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Przygoto-
wanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów 
reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezenta-
cji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów 
reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów rekla-
mowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, Przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybu-
cji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów 
za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], Przygotowy-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materia-
łów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowy-
wanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie 
publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam, Przygo-
towywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie re-
klam na zamówienie dla osób trzecich, Przygotowywanie 
reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, 
Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowa-
nie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowa-
nie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publi-
kowanie materiałów reklamowych on-line, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama na billbo-
ardach elektronicznych, Reklama on-line poprzez kompute-
rowe sieci komunikacyjne, Reklama on-line za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych on-line 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 
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem 
przewodnika on-line do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za po-
średnictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrz-
na, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamowa-
nie filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednic-
twem internetu, Reklamowanie towarów innych sprzedaw-
ców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porówny-
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wanie towarów tych sprzedawców, Reklamowanie usług in-
nych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrze-
nie i porównanie usług tych dostawców, Reklamowe i spon-
sorowane teksty (Tworzenie -), Reklamy kinowe, Reklamy 
montowane na dachach taksówek, Reklamy on-line, Reklamy 
prasowe (Przygotowywanie -), Reklamy radiowe, Reklamy ra-
diowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja mate-
riału reklamowego, Reżyserowanie filmów reklamowych, 
Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, Rozwój planu marketingowego, Skomputeryzowa-
na promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych -), Telemarketing, Testowanie marki, 
Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie on-line przewodników reklamowych zawierających 
towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line 
w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, 
Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie 
informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usłu-
gi agencji marketingowych, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata 
sportu, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej 
on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między rekla-
modawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, 
Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi izby handlo-
wej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi izby handlo-
wej w zakresie promocji handlu, Usługi konsultacyjne doty-
czące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usłu-
gi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, 
Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi mar-
ketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie 
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketin-
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usłu-
gi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi 
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi 
merchandisingu, Usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe do ce-
lów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne dotyczą-
ce gry w baseball, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi 
promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi 
promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elek-
tronicznych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pi-
sania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dla 
branży literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi re-
klamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji 
finansowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojaz-
dów mechanicznych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, 
Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi re-
klamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi 
reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamo-
we dotyczące hoteli, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamo-

we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzysta-
niu telewizji, radia, poczty, Usługi reklamowe i promocyjne 
oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe i promo-
cyjne [publicity], Usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz 
innych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań 
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie cho-
rób, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, Usługi reklamowe świadczone przez ra-
diowe i telewizyjne agencje reklamowe, Usługi reklamowe 
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
środowiskowych, Usługi reklamowe w celu stworzenia roz-
poznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie opieki społecznej, Usługi re-
klamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w za-
kresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii spo-
łecznych, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie pro-
mocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promo-
cji napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług 
maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościo-
wych, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, 
Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie promocji 
sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie zwiększa-
nia świadomości społecznej na temat korzyści z robienia za-
kupów w lokalnych sklepach, Usługi reklamowe w zakresie 
turystyki i podróży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubi-
lerskich, Usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazo-
wania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów 
do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie pro-
duktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowie-
ka, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach 
telewizyjnych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycz-
nymi do leczenia cukrzycy, Usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamo-
we związane z przemysłem transportowym, Usługi reklamo-
we związane z książkami, Usługi reklamowe związane z re-
krutacją personelu, Usługi reklamowe związane z pojazdami 
samochodowymi, Usługi reklamowe związane z przemy-
słem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane 
z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robo-
tami publicznymi, Usługi reklamowe związane z produktami 
farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, 
Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, 
Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi 
reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi rozwo-
ju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, 
Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi w zakre-
sie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketin-
gu produktów, Usługi w zakresie marketingu baz danych, 
Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie ogłoszeń 
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drobnych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic-
twem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprze-
daży, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rekla-
my prasowej, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
reklamy, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakre-
sie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamości kor-
poracyjnej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie 
wyceny marki, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu 
[miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produk-
tów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarzą-
dzania społecznością on-line, Usługi związane z publiczną 
prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produk-
tów, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyda-
wanie ulotek reklamowych, Wykonywanie materiałów rekla-
mowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Zamiesz-
czanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie modelek 
i modeli do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek 
i modeli do reklamy, Zarządzanie promocją sławnych osób, 
Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, 
Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, 
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich na stronach internetowych, Administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, Administro-
wanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Ad-
ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, Administrowanie programami dla osób 
często podróżujących drogą powietrzną, Doradztwo organi-
zacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 
Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję kuponów, Obsługa programów lojalnościowych, Organi-
zacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych dla klientów i programów motywacyjnych, Organizo-
wanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie 
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, 
Organizowanie konsumenckich programów lojalnościo-
wych i zarządzanie nimi, Organizowanie, obsługiwanie i nad-
zorowanie w zakresie programów motywacyjnych, Organi-
zowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie, prowadze-
nie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów 
motywacyjnych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowa-
nie programów lojalnościowych dla klientów, Organizowa-
nie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyj-
nych planów motywacyjnych, Promowanie sprzedaży dla 
osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz admini-
strowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kre-
dytowych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzeda-
żowych i promocyjnych programów motywacyjnych 
ze znaczkami do wymiany, Usługi administracyjne w zakresie 

kart lojalnościowych, Usługi klubów klienta dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, Usługi w zakresie programów lojalno-
ściowych, Zarządzanie hotelowymi programami motywa-
cyjnymi osób trzecich, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządza-
nie programami lojalnościowymi, Zarządzanie programa-
mi lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Za-
rządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi 
znaczki handlowe, Zarządzanie programami motywacyjny-
mi na rzecz promowania sprzedaży, Zarządzanie programa-
mi motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Zarządza-
nie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestni-
kom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie 
z rabatowych kart członkowskich, Badania w zakresie public 
relations, Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w zakresie public relations, Pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public rela-
tions, Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usłu-
gi biura prasowego, Usługi doradztwa w zakresie public rela-
tions, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu 
handlowego, Usługi relacji z mediami, Organizacja i przepro-
wadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organiza-
cja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizacja tar-
gów handlowych, Organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Orga-
nizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wystaw 
kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, 
Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizacja wystaw w celach handlowych, Organizacja wy-
staw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki 
w celach komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawni-
czą, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizo-
wanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, Organi-
zowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Orga-
nizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie 
pokazów handlowych, Organizowanie pokazów mody w ce-
lach handlowych, Organizowanie pokazów w celach handlo-
wych, Organizowanie targów handlowych, Organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlo-
wych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Orga-
nizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promo-
cyjnych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Pla-
nowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i pre-
zentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Pokazy 
[do celów promocyjnych/reklamowych], Pokazy mody w ce-
lach handlowych, Pokazy mody w celach promocyjnych [Or-
ganizacja -], Promocja targów do celów handlowych, Promo-
wanie i przeprowadzanie targów handlowych, Prowadzenie 
pokazów handlowych, Prowadzenie pokazów w zakresie 
działalności gospodarczej, Prowadzenie, przygotowywanie 
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i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych 
w celach komercyjnych i reklamowych, Prowadzenie targów 
w sektorze motoryzacyjnym, Prowadzenie wystaw w celach 
biznesowych, Prowadzenie wystaw w celach reklamowych, 
Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlo-
wych on-line, Przeprowadzanie wystaw w celach handlo-
wych, Przygotowywanie pokazów w celach handlowych, 
Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Przygo-
towywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, 
Przygotowywanie wystaw w celach handlowych, Przygoto-
wywanie wystaw w celach komercyjnych, Przygotowywanie 
wystaw w celach biznesowych, Usługi w zakresie zarządza-
nia targami, Wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, Dekoracja wystaw sklepowych, Organizacja i prowa-
dzenie prezentacji produktów, Organizacja wystaw do celów 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów 
w celach reklamowych, Pokaz handlowy [dla osób trzecich], 
Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], 
Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów reklamowych, 
Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów 
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także 
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domo-
wych, Prezentacje towarów i usług, Prezentowanie produk-
tów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Przygotowywanie 
i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamo-
wych, Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, 
Usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych 
przez modelki lub modeli, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem reklamy na balonach, Usługi w zakresie aranżacji wy-
staw sklepów detalicznych, Usługi w zakresie dekoracji okien 
i aranżacji wystaw, Usługi w zakresie dekorowania wystaw 
sklepowych, Usługi w zakresie organizowania pokazów to-
warów handlowych, Usługi w zakresie pokazów towarów, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Abonowanie dostępu do serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenu-
meratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzeda-
żą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe 
i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Doradz-
two w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostar-
czanie informacji za pośrednictwem internetu na temat 
sprzedaży samochodów, Elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług 
telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygod-
nego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert 
w przetargach, Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w 
-), Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicz-
nego, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywa-
nie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Notowania 
cenowe towarów lub usług, Organizacja i przeprowadzanie 
pchlich targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w for-
macie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału tele-
wizji, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Orga-

nizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja sub-
skrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji 
usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług interne-
towych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych 
ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób 
trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywe-
go i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, 
Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprze-
dażą inwentarza żywego, Organizowanie prenumeraty pu-
blikacji dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób 
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą 
produktów, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i prze-
targów publicznych, Organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zaku-
pów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośred-
nictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośred-
nictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlo-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie kontraktów dotyczą-
cych dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], 
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, 
na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odno-
śnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów 
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, 
Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia 
usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, Procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, 
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem komputera, Procedury administra-
cyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Rozpo-
wszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie składania zamówień on-line, Sub-
skrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie 
usług porównania cen on-line, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji do-
tyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogra-
mowania, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenc-
kich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad doty-
czących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, 
Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenc-
kich w zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji kon-
sumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udziela-
nie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administra-
cyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z praw-
nikiem, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjen-
tów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie pro-
gramów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyj-
nych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdro-
wia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi 
agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzi-
nie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zaku-
pu, Usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi do-
radcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi impor-
towo-eksportowe, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
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dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makija-
żu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi porówny-
wania cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami po-
trzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradz-
twa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad-
czenia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośred-
nictwa związane z reklamowaniem, Usługi w zakresie kupna, 
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie 
nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie naby-
wania wyposażenia biurowego świadczone osobom trze-
cim, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie 
porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji ekspor-
tu, Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji 
zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Zamówienia handlo-
we (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie osób trzecich 
w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsię-
biorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towa-
rach w celach handlowych, Zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarzą-
dzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach 
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie 
w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych 
w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie 
zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 
sklepy on-line, Aukcje nieruchomości, Aukcje samochodowe, 
Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Organizacja i przeprowa-
dzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji 
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci te-
lekomunikacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji 
nieruchomości, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem telefonu, Organizacja i przeprowadzanie aukcji 
za pośrednictwem telewizji, Organizowanie aukcji, Organizo-
wanie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie 
aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Organizo-
wanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, 
Prowadzenie aukcji, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Przeprowadzanie interaktyw-
nych aukcji wirtualnych, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi aukcji i aukcji 
odwrotnych, Usługi aukcji on-line dla osób trzecich, Usługi 
aukcyjne dotyczące rolnictwa, Usługi aukcyjne on-line, Usłu-
gi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, Usługi au-
kcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, Usługi handlowe on-line, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie licytacji 
świadczone w Internecie, Usługi aukcyjne, Bezobsługowe 
usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Skle-
powe usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż de-
taliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detalicz-
na kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług 

telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odnie-
sieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami 
kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu deta-
licznego związane z komputerami, które można nosić na so-
bie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi 
publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego 
związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu 
detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu deta-
licznego związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego 
związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicz-
nego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu de-
talicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do po-
brania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego 
on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z urzą-
dzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicz-
nego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego doty-
czące rowerów, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego 
związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicz-
nego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu de-
talicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygo-
towywania żywności, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających żywność, Usługi handlu hurtowego dotyczą-
ce futer sztucznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-



Nr  ZT49/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 89

dycznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż 
detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych on-line 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami pi-
śmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywno-
ści, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrze-
wania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze ściółką dla zwierząt, 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 detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia 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 sprzedaży detalicznej w związku z dzie-
łami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ro-
bót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
kryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożo-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigujący-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizual-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z de-
serami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami bu-
dowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami mu-
zycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowany-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej 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 dotyczące inteligentnych zegarków, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
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mocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjąt-
kiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią-
zane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputero-
wych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
owoców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej doty-
czące farb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefona-
mi komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi 
zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku 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 meblami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, 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 ze ściółką 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artyku-
łami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekora-
cjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży 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 ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sor-
betami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzenia-
mi nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, 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 nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
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z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie fu-
ter, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospo-
darstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoho-
lowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych.

(210) 536329 (220) 2021 11 10
(731) ŁAWSKI FILIP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FULCRUM ESTATE

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Doradztwo związane z kredytami hipo-
tecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Finansowanie konsorcjalne nieru-
chomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowe zarzą-
dzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości, 
Ocena nieruchomości [wycena], Odbieranie długów z tytułu 
wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomo-
ści], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Or-
ganizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizo-
wanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie 
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nierucho-
mego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa 
w zakresie nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Po-
bieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieru-
chomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieru-
chomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Po-

wiernictwo nieruchomości, Pożyczki pod zastaw nierucho-
mości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, Timesharing nieruchomości.

(210) 536336 (220) 2021 11 10
(731) GOLD LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Boska Nails
(510), (511) 3 Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgna-
cji urody, Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], 
Podkłady do paznokci [kosmetyki], Zmywacze do paznokci 
[kosmetyki], Lakiery do paznokci, Lakier do paznokci do ce-
lów kosmetycznych, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, 
Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Odżywki do paznok-
ci, Odżywki do skórek wokół paznokci, Paznokci (Lakiery do -), 
Podkłady do lakierów do paznokci, Powłoki do nadawania 
kształtu paznokciom u rąk, Preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Proszek 
do polerowania paznokci, Proszki do nadawania kształtu 
sztucznym paznokciom, Rozjaśniacze do paznokci, Środki 
do usuwania paznokci żelowych, Środki do usuwania skórek 
wokół paznokci, Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, 
Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie do celów kosme-
tycznych, Utwardzacze do paznokci, Żel do paznokci, Zmy-
wacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Brokat do paznokci, 
Emalia do paznokci, Emalie do paznokci, Emulsje do wzmac-
niania paznokci, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Klej 
do utwardzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych 
paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, 
Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Krem do skó-
rek wokół paznokci, Kremy do paznokci, Lakiery do paznokci 
w pisaku, Naklejane ozdoby do paznokci, Olejek do skórek 
wokół paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Papier 
ścierny do paznokci, Papier ścierny szmerglowy do paznokci, 
Paznokci (Preparaty do polerowania -), Preparaty do kuracji 
paznokci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Sztuczne paznokcie do stóp, Sztuczne paznokcie wykonane 
z metali szlachetnych, Zmywacze do paznokci, Zmywacze 
do paznokci w sztyfcie.

(210) 536345 (220) 2021 11 11
(731) KISZKO MIROSŁAW, KISZKO KRZYSZTOF, KISZKO EWA 

BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARLEY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Bary, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Kawiarnie.

(210) 536349 (220) 2021 11 12
(731) KISZKO MIROSŁAW, KISZKO KRZYSZTOF, KISZKO EWA 

BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok



92 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT49/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE POINT

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 
26.13.25

(510), (511) 11 Instalacje automatyczne do przyrządzania 
kawy, 30 Kawa, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa aromatyzo-
wana, Kapsułki z kawą, Kawa mielona, Kawa [palona, w prosz-
ku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa 
w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci 
całych ziaren, Mrożona kawa, Torebki z kawą, 43 Kawiarnie, 
Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Snack-bary, Usługi świadczone przez bary bi-
stro, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje dla turystów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.

(210) 536350 (220) 2021 11 09
(731) HURTOWNIA TO-MA PERZYNA SPÓŁKA JAWNA, 

Kleosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moovkee.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, 
12 Rowery, Hulajnogi (pojazdy), 28 Hulajnogi (zabawki], Za-
bawki, Deskorolki, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki].

(210) 536355 (220) 2021 11 10
(731) BORYS-LEWANDOWSKA IWONA MY LAND, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ORIGINAL FRIENDLY HOOK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10, 02.09.18

(510), (511) 25 Bandany na szyję, Bielizna wchłaniająca pot, 
Czapki [nakrycie głowy], Daszki [nakrycia głowy], Dzianina 
[odzież], Koszule, Koszule z krótkim rękawem, Koszulki z krót-
kim rękawem, Kurtki, Legginsy, Majtki, Maski na oczy do spa-
nia, Odzież, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, 
Potniki, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Skarpetki, Szali-
ki, 32 Napoje energetyzujące, Piwo, 33 Napoje alkoholowe, 
Whisky, Wódka.

(210) 536356 (220) 2021 11 10
(731) BORYS-LEWANDOWSKA IWONA MY LAND, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ORIGINAL FRIENDLY HOOK

(531) 02.09.18, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 25 Bandany na szyję, Bielizna wchłaniająca pot, 
Czapki [nakrycie głowy], Daszki [nakrycia głowy], Dzianina 
[odzież], Koszule, Koszule z krótkim rękawem, Koszulki z krót-
kim rękawem, Kurtki, Legginsy, Majtki, Maski na oczy do spa-
nia, Odzież, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sporto-
we, Potniki, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Skarpetki,  
32 Napoje energetyzujące, Piwo, 33 Napoje alkoholowe, 
Whisky, Wódka.

(210) 536368 (220) 2021 11 12
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP EASY PEASY
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 536371 (220) 2021 11 13
(731) ŻAK JAKUB, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MecziMeczi
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież, Obuwie.

(210) 536372 (220) 2021 11 13
(731) ŻAK JAKUB, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MacziMaczi
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 536379 (220) 2021 11 14
(731) CIECHAROWSKA KINGA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KOSMOENERGETYKA KLASYCZNA AJNA

(531) 26.13.25, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadza-
nie seminariów szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organi-
zowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edukacji medycznej, 
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w za-
kresie leczenia medycznego, Usługi poradnictwa medycz-
nego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki medycz-
nej, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi 
medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, Usługi leczenia medycznego świadczone 
przez domy opieki, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usłu-
gi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi infor-
macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi informacji medycznej, Usługi doradztwa medyczne-
go świadczone przez domy opieki, Usługi doradztwa die-
tetycznego [medyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], Kliniki, Kliniki dla zwierząt, Kliniki 
medyczne, Medyczne badania osób, Pomoc medyczna, 
Poradnictwo medyczne, Świadczenie pomocy medycznej, 
Świadczenie usług medycznych, Udzielanie informacji me-
dycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi 
paramedyczne.

(210) 536386 (220) 2021 11 15
(731) CZWARNO HUBERT, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATATHAI

(531) 26.11.02, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.13, 
08.07.03, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 536390 (220) 2021 11 15
(731) SKULSKA DOMINIKA PROSTA KRESKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PROSTA KRESKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, Doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie 
doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakre-
sie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], 
Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [pro-
jektowanie wnętrz], Konstrukcyjne (Projektowanie -), Oceny 
techniczne związane z projektowaniem, Oprogramowanie 
komputerowe (Projektowanie -), Planowanie i projektowanie 
obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie pomiesz-
czeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie 
kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie [projektowa-
nie] sklepów, Planowanie [projektowanie] restauracji, Plano-
wanie [projektowanie] pubów, Planowanie [projektowanie] 
dobudówek, Planowanie [projektowanie] biurowców wielo-
piętrowych, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] kuch-
ni, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie [projektowa-
nie] klubów, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Pro-
jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie 
planowania miasta, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
budynków, Projektowanie budynków o kontrolowanym śro-
dowisku, Projektowanie budynków opieki zdrowotnej, Projek-
towanie budynków przemysłowych, Projektowanie centrów 
handlowych, Projektowanie czystych pokojów [pomieszczeń 
o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności 
powietrza], Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie 
dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie domów, Projek-
towanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstruk-
cjach, Projektowanie hal wystawowych, Projektowanie hoteli, 
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opraco-
wywanie sieci dystrybucji energii, Projektowanie i planowa-
nie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody 
ściekowej, Projektowanie i planowanie techniczne sieci tele-
komunikacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne in-
stalacji do ogrzewania, Projektowanie i planowanie technicz-
ne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie i planowanie 
techniczne elektrowni, Projektowanie i planowanie technicz-
ne oczyszczalni wody, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, 
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie konstrukcji kratow-
nic przestrzennych, Projektowanie kuchni, Projektowanie ła-
zienek, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, 
Projektowanie monumentalnych budowli murowanych, 
Projektowanie obiektów biznesowych, Projektowanie obiek-
tów sportowych, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, 
Projektowanie pomiarów geologicznych, Projektowanie pro-
duktu [wzornictwo], Projektowanie przestrzeni biurowych, 
Projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, Projek-
towanie restauracji, Projektowanie rozmieszczenia biur, Pro-
jektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie 
rurociągów, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie sklepów, 
Projektowanie stoisk wystawowych, Projektowanie systemów 
elektronicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Pro-
jektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie 
systemów oświetleniowych, Projektowanie techniczne, Pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie umeblo-
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wania, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie wnętrz 
budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projekto-
wanie wyposażenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Usługi 
doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi tech-
nologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi związane 
z projektowaniem graficznym [sztuka].

(210) 536391 (220) 2021 11 12
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PharMind
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, 
promocji i marketingu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Usługi marke-
tingowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 536393 (220) 2021 11 12
(731) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 01.17.11
(510), (511) 1 Węgiel, 4 Węgiel [paliwo].

(210) 536395 (220) 2021 11 12
(731) PBG SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 19.13.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalnościowy-
mi i motywacyjnymi, doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, Orga-
nizowanie programów lojalnościowych do celów handlo-
wych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi klubów klien-
ta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarzą-
dzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczest-
nikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzysta-
nie z rabatowych kart członkowskich, Promocja towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promo-
wanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dys-
trybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 
Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Promocja 
towarów i usług poprzez sponsorowanie, Negocjowanie 

umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz osób trzecich, Organizacja subskrypcji pa-
kietów informacyjnych, Porady odnośnie biznesowej obsługi 
klubów zdrowia, Porady odnośnie zarządzania działalnością 
gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, Zarządzanie pla-
nami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, Usługi 
zarządzania sprzedażą, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usłu-
gi pośrednictwa przy nabywaniu oraz nabywanie pakietów 
usług medycznych i zdrowotnych na rzecz osób trzecich, 
36 Administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdro-
wotnej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi 
opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci za-
kontraktowanych jednostek służby zdrowia, Usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia.

(210) 536396 (220) 2021 11 15
(731) SKULSKA DOMINIKA PROSTA KRESKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Prosta Kreska
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, Doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie 
doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakre-
sie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], 
Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [pro-
jektowanie wnętrz], Planowanie przestrzenne [projektowa-
nie] wnętrz, Projektowanie konstrukcyjne, Oceny techniczne 
związane z projektowaniem, Projektowanie oprogramowanie 
komputerowego, Planowanie i projektowanie obiektów spor-
towych, Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprze-
daży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Plano-
wanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie 
[projektowanie] barów, Planowanie [projektowanie] sklepów, 
Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projekto-
wanie] pubów, Planowanie [projektowanie] dobudówek, Pla-
nowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Plano-
wanie [projektowanie] łazienek, Planowanie [projektowanie] 
budynków, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie 
[projektowanie] biur, Planowanie [projektowanie] klubów, 
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Pro-
jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie 
planowania miasta, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
budynków, Projektowanie budynków o kontrolowanym śro-
dowisku, Projektowanie budynków opieki zdrowotnej, Projek-
towanie budynków przemysłowych, Projektowanie centrów 
handlowych, Projektowanie czystych pokojów [pomieszczeń 
o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności 
powietrza], Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie 
dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie domów, Projek-
towanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstruk-
cjach, Projektowanie hal wystawowych, Projektowanie hoteli, 
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opraco-
wywanie sieci dystrybucji energii, Projektowanie i planowa-
nie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody 
ściekowej, Projektowanie i planowanie techniczne sieci tele-
komunikacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne in-
stalacji do ogrzewania, Projektowanie i planowanie technicz-
ne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie i planowanie 
techniczne elektrowni, Projektowanie i planowanie technicz-
ne oczyszczalni wody, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, 
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Projektowanie konstrukcji, Projektowanie konstrukcji kratow-
nic przestrzennych, Projektowanie ramowych konstrukcji 
przestrzennych, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazie-
nek, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, 
Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowa-
nie monumentalnych budowli murowanych, Projektowanie 
obiektów biznesowych, Projektowanie obiektów sportowych, 
Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Projektowanie po-
miarów geologicznych, Projektowanie produktu [wzornic-
two], Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie 
restauracji, Projektowanie rozmieszczenia biur, Projektowanie 
rurociągów, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie sklepów, 
Projektowanie stoisk wystawowych, Projektowanie systemów 
elektronicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Pro-
jektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie 
systemów oświetleniowych, Projektowanie techniczne, Pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie umeblo-
wania, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie wnętrz 
budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projekto-
wanie wyposażenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Usługi 
doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi tech-
nologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi związane 
z projektowaniem graficznym [sztuka].

(210) 536403 (220) 2021 11 12
(731) MARAT MIKOŁAJ, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) Dziub Dziub
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę 
[jako podstawowy składnik], Babeczki, Bagietki, Batoniki, Ba-
toniki muesli, Batony zbożowe i energetyczne, Bezy, Bułeczki 
z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Buł-
ki, Chałwa, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chleb razowy, 
Chleb wielozbożowy, Chleb żytni, Chleb bezdrożdżowy, Chleb 
bez mąki, Chleb bezglutenowy, Chleb na parze, Chleb razowy, 
Chleb sodowy, Chleb z przyprawami, Chleb z ziarnami soi, Cia-
sta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta 
w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta [słodkie lub 
słone], Ciasta czekoladowe, Ciasta z kremem, Ciasteczka, Cia-
steczka solone, Ciastka herbaciane, Ciastka serowe, Ciastka zbo-
żowe do spożycia przez ludzi, Ciasto francuskie, Ciasto na bisz-
kopty, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki bez cukru, Czekolada 
bezmleczna, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wy-
roby cukiernicze nielecznicze, Eklerki, Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Herbatniki [słodkie lub słone], Krakersy, Krówka (cu-
kierek), Kruche ciasto, Magdalenki, Makaroniki [wyroby cukierni-
cze], Mieszanki ciasta, Muesli, Napoleonki, Paszteciki, Pączki, Pier-
niczki, Piernik, Pizze bezglutenowe, Placki, Podłużne biszkopty 
[ciastka], Przekąski w postaci ciast owocowych, Przekąski wyko-
nane z mąki razowej, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Przeką-
ski z produktów zbożowych, Przekąski na bazie zbóż, Quiche, 
Rogaliki, Sernik, Słodkie bułeczki, Słodycze [cukierki], Słodycze 
o smaku owocowym, Słodycze bez cukru, Spody do tarty, Szar-
lotka, Świeże placki [ciasta], Tarty, Wafelki, Wypieki cukiernicze, 
Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie 
z makiem, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze 
w kształcie tabliczek, Wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, 
Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze z mąki, 
Wyroby cukiernicze z sezamu, Wyroby cukiernicze, ciasta, tar-
ty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby 
piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze 
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Zakwas 
chlebowy.

(210) 536409 (220) 2021 11 15
(731) MOKRZAN IWONA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mnemonika

(531) 02.05.08, 01.07.06, 21.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń.

(210) 536413 (220) 2021 11 12
(731) ACAR SAMET, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my My Still Life

(531) 02.09.01, 05.05.22, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież damska, Męska i dziecięca, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Dzianina (odzież), Kamizelki, Kombinezony, Kurtki, 
Legginsy, Podkoszulki, Poncza, Pulowery, Rajstopy, Rękawicz-
ki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Spodnie, Sukienki, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szlafroki, Wyprawki dziecięce (odzież), Wyroby 
pończosznicze.

(210) 536418 (220) 2021 11 15
(731) BERNIAK WOJCIECH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVE my baby

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 536435 (220) 2021 11 15
(731) MARKIEWICZ CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) M Markiewicz Clinic Stomatologia Cyfrowa i Implanty

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, 
Badania medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo me-
dyczne, Zapewnianie leczenia medycznego, Organizo-
wanie leczenia medycznego, Usługi oceny medycznej, 
Udzielanie informacji medycznej, Usługi obrazowania 
medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje denty-
styczne, Usługi kliniki dentystycznej, Pomoc stomatolo-
giczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z se-
dacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie 
informacji na temat stomatologii, Wstawianie kamieni 
szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi ortodon-
tyczne, Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze doty-
czące implantów protetycznych, Wstawianie implantów 
zębowych.

(210) 536441 (220) 2021 11 16
(731) GOLDEN GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 10 Nasenne poduszki wypełnione puchem, 
Ortopedyczne poduszki do stóp, Poduszki ortopedycz-
ne, Poduszki do użytku ortopedycznego, Dmuchane 
podkładki [poduszki] do celów medycznych, Poduszki 
do celów medycznych przystosowane do podtrzymy-
wania twarzy, Poduszki do celów medycznych, Poduszki 
do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku medyczne-
go], Poduszki do użytku medycznego do podpierania 
niemowląt w trakcie kąpania, Poduszki do użytku me-
dycznego do podpierania niemowląt w trakcie badania, 
Poduszki do użytku terapeutycznego, Poduszki przeciw 
bezsenności, Materace do wózków szpitalnych dla pacjen-
tów, Materace do celów medycznych, Materace ortope-
dyczne do użytku medycznego, Materace powietrzne dla 
dzieci [do celów medycznych], Materace powietrzne dla 
niemowląt [do celów medycznych], Poduszki profilowane 
dla pacjentów siedzących na krzesłach [przystosowane 
do celów medycznych], Poduszki profilowane do łóżek dla 
pacjentów [przystosowane do celów medycznych], Po-
duszki szyjne do użytku medycznego, 20 Łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Materace łóżkowe, Maty do drzemki 
[poduszki lub materace], 24 Kołdry do łóżek, Kołdry, Koł-
dry [przykrycia], Kołdry zawierające materiały wypełniają-
ce, Tkaniny lniane, Koce [podkłady] na materace.

(210) 536479 (220) 2021 11 15
(731) KEIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiąskie Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SIEMZO SKATEHAWK

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 536480 (220) 2021 11 15
(731) KEIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiąskie Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOTRE KIADO

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 536481 (220) 2021 11 15
(731) KEIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiąskie Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCISKACZ

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 536491 (220) 2021 11 15
(731) KUSAK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Amicake
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 536611 (220) 2021 11 18
(731) WALICZEK DARIUSZ, Krapkowice
(540) (znak słowny)
(540) LOVANDI
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby biżute-
ryjne, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imi-
tacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
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Przyrządy do mierzenia czasu, Zegary i zegarki, Pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, Posągi i figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby wykonane z lub pokry-
te szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, Marketing internetowy, Reklama i marketing, Usługi 
reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych.

(210) 536675 (220) 2021 11 19
(731) SYSKA-JANAS PATRYCJA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) patulove
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież.

(210) 536691 (220) 2021 11 21
(731) ĆWIK SŁAWOMIR, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) VETOUSON
(510), (511) 6 Uchwyty z metalu, Stojaki metalowe, 9 Pod-
stawki pod telewizory, Wsporniki do ustawiania telewizo-
rów z płaskim ekranem, Ramy na monitory komputerowe, 
Uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów 
komputerowych, Uchwyty ścienne dla monitorów telewizyj-
nych, Stojaki przystosowane do laptopów, Uchwyty do gło-
śników, Stojaki na głośniki, Stojaki na sprzęt komputerowy, 
Stojaki obrotowe do komputerów, Stojaki przystosowane 
do tabletów, 20 Stojaki [meble] pod telewizor, Podstawki pod 
laptopy, Stoliczki pod laptopy, Stojaki do komputerów, Stojaki 
na głośniki [meble], Stojaki, półki, Półki metalowe, Półki wy-
stawowe, Półki z metalu [meble].

(210) 536836 (220) 2021 11 24
(731) FOLLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) follow legal

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.12, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, 42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
45 Usługi prawne.

(210) 536837 (220) 2021 11 24
(731) FOLLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) follow legal
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, 42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
45 Usługi prawne.

(210) 536852 (220) 2021 11 24
(731) ŻAK DARIUSZ FRYZJER W MIEŚCIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fryzjer W MIEŚCIE

(531) 07.01.08, 07.01.24, 06.07.01, 13.01.10, 27.05.01
(510), (511) 44 Salony fryzjerskie, Salony piękności.

(210) 536866 (220) 2021 11 24
(731) THINKCAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Julianów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THINKCAR

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia diagnostyczne do silników.

(210) 536884 (220) 2021 11 25
(731) LEGALY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProPrawni

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.07
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, 36 Usługi w zakresie nieruchomości,  
41 Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 45 Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, 
Badania prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie infor-
macji prawnych, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo 
prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomo-
ści, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakre-
sie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie 
sporów sądowych, Doradztwo związane z ochroną zna-
ków towarowych, Doradztwo związane z osobistymi spra-
wami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw 
domen, Doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu 
sądowym, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja 
informacji prawnych, Mediacja [usługi prawne], Media-
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cje, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, 
Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne 
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Prze-
noszenie tytułu własności, Usługi pomocy w sprawach 
spornych, Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, 
Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzie-
lanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi doradcze 
w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z rejestracją, 
Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [do-
radztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami 
autorskimi, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, 
Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi 
monitorowania prawnego, Usługi prawne pro bono, Usłu-
gi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi praw-
ne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
autorskich do filmów, Usługi prawne związane z two-
rzeniem i rejestracją firm, Usługi rejestracyjne (prawne), 
Usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi 
w zakresie badań prawnych, Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, Usługi w zakresie mediacji, Usługi w zakresie 
pomocy prawnej, Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z prze-
niesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi zwią-
zane z własnością intelektualną.

(210) 536930 (220) 2021 11 25
(731) BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kamionka
(540) (znak słowny)

(540) ŁOŚ
(510), (511) 32 Piwo, Piwo i produkty piwowarskie, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z piwem.

(210) 536999 (220) 2021 11 27
(731) RĄDLEWSKI IGOR HOLI STORE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Holi STORE

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Wyroby biżu-
teryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Części 
i akcesoria do biżuterii, Firmowe nagrody za osiągnięcia w posta-
ci biżuterii, Imitacja biżuterii, Imitacje biżuterii, Koraliki do wyrobu 
biżuterii, Koraliki do robienia biżuterii, Kaboszony do wyrobu biżu-
terii, Oprawy będące częścią biżuterii, Ozdoby do uszu w postaci 
biżuterii, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Ozdoby z biżute-
rii sztucznej, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone 
do produkcji biżuterii, Półwyroby z metali szlachetnych do wyko-
rzystania przy produkcji biżuterii, Spinki do szali mające charakter 
biżuterii, Zapięcia do biżuterii, Biżuteria i wyroby jubilerskie.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1

1 533207, 534680, 536008, 536011, 536298, 536393

2 536008, 536011

3 532335, 532336, 532611, 534268, 534270, 534497, 534763, 534791, 534883, 534884, 534942, 534949, 534997, 
535000, 535034, 535450, 535451, 535800, 536076, 536077, 536078, 536079, 536184, 536298, 536336

4 536393

5 532611, 534268, 534270, 534497, 534603, 534655, 534680, 534883, 534884, 534907, 535000, 535034, 535109, 
535217, 535278, 535450, 535451, 535789, 535812, 535888, 536116, 536184, 536296, 536298, 536305

6 533445, 533448, 534627, 534628, 534630, 534633, 534639, 534680, 534936, 536178, 536288, 536691

7 531736, 533649, 534680, 534936, 535381, 535382, 535383, 535781, 536221

8 534680, 534936, 536083

9 530465, 531039, 532553, 533567, 534162, 534165, 534168, 534449, 534504, 534598, 534755, 534816, 534833, 
534936, 535264, 535381, 535382, 535383, 536106, 536169, 536172, 536179, 536210, 536211, 536212, 536213, 
536215, 536221, 536301, 536350, 536691, 536866

10 532648, 532649, 533123, 534304, 534655, 534816, 534936, 535179, 535217, 535451, 536441

11 530465, 532553, 533649, 534680, 534936, 535252, 536178, 536349

12 531903, 535381, 535382, 535383, 536221, 536293, 536350

14 536611, 536999

15 535580

16 531039, 532553, 532958, 532959, 534162, 534165, 534168, 534833, 534907, 534936, 535126, 535749

17 534680, 534936, 536008, 536011, 536298

18 531269, 534680, 536073, 536074

19 534504, 534680, 534936, 536178, 536298

20 533828, 534504, 534680, 535008, 536047, 536441, 536691

21 533649, 534680, 535386

22 534504

24 536116, 536296, 536441

25 529499, 529826, 529828, 529829, 529835, 529836, 529838, 529839, 531269, 531987, 533622, 534162, 534165, 
534168, 535101, 535179, 535721, 535769, 536073, 536074, 536116, 536204, 536296, 536324, 536325, 536355, 
536356, 536371, 536372, 536413, 536418, 536479, 536480, 536481, 536675

27 534680

28 529499, 533614, 534162, 534165, 534168, 534680, 535381, 535382, 535383, 536172, 536350

29 525594, 530658, 533568, 535034, 535109, 535852, 536083

30 525765, 530658, 532611, 534460, 535003, 535004, 535017, 535018, 536083, 536181, 536349, 536403, 536491

31 534680, 535851, 535852

32 529499, 530658, 534871, 534873, 534874, 534875, 534877, 534878, 535386, 536282, 536355, 536356, 536368, 
536930

33 536355, 536356

34 535719, 535838, 535842, 535844, 535845
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2

35 530465, 531039, 531269, 532335, 532336, 532611, 532958, 532959, 532985, 533123, 533480, 533622, 533828, 
534162, 534165, 534168, 534189, 534284, 534304, 534308, 534529, 534548, 534598, 534680, 534755, 534791, 
534816, 534907, 534922, 534940, 534942, 534944, 534948, 534949, 534997, 534998, 535000, 535034, 535109, 
535198, 535202, 535381, 535382, 535383, 535451, 535611, 535749, 535758, 535780, 535800, 535827, 535828, 
535992, 536008, 536011, 536021, 536022, 536056, 536067, 536073, 536074, 536116, 536149, 536161, 536166, 
536169, 536172, 536180, 536181, 536184, 536238, 536302, 536317, 536328, 536391, 536395, 536611, 536836, 
536837, 536884, 536930

36 528144, 531039, 531999, 532958, 532959, 532985, 534304, 534449, 534824, 535152, 535174, 535544, 535803, 
536048, 536056, 536085, 536149, 536179, 536201, 536226, 536329, 536395, 536884

37 528144, 528484, 532985, 535174, 535381, 535382, 535383, 535451, 536008, 536011, 536047, 536056, 536149, 
536185, 536293

38 531039, 532648, 532649, 532958, 532959, 534162, 534165, 534168, 534598, 535758, 536022

39 529826, 532958, 532959, 532985, 534598, 534656, 535381, 535382, 535383, 535787, 536056, 536206, 536293

40 530879, 533445, 533448, 534761, 535381, 535382, 535383, 536004, 536052, 536056

41 510487, 528928, 528930, 529499, 529826, 529828, 529829, 529835, 529836, 529838, 529839, 531039, 532648, 
532649, 532958, 532959, 532985, 534162, 534165, 534168, 534189, 534284, 534304, 534671, 534833, 535037, 
535292, 535611, 535749, 536022, 536049, 536050, 536067, 536085, 536087, 536138, 536166, 536181, 536201, 
536379, 536409, 536884

42 528144, 532648, 532649, 532985, 533445, 533448, 534162, 534165, 534168, 534284, 534304, 534449, 534598, 
534755, 534816, 535198, 535758, 535780, 536022, 536047, 536056, 536169, 536390, 536391, 536396, 536836, 
536837

43 528484, 529826, 529828, 529829, 529835, 529836, 529838, 529839, 530960, 531999, 532985, 534212, 534548, 
535152, 535229, 535230, 535544, 535803, 536049, 536050, 536067, 536085, 536164, 536170, 536280, 536300, 
536345, 536349, 536386

44 532648, 532649, 532985, 533123, 534284, 534304, 534561, 534680, 534763, 534791, 534816, 534883, 534884, 
534940, 534942, 534944, 534948, 534949, 534997, 534998, 535000, 535034, 536033, 536049, 536050, 536085, 
536087, 536118, 536201, 536309, 536379, 536395, 536435, 536852

45 531039, 532958, 532959, 532985, 534284, 535749, 536022, 536166, 536836, 536837, 536884
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

# b4Love 536184

#Persánefektmotyla 532336

#Persánzaczystyizdrowyświat 532335

A ARGENTA 534655

AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME  
CURL EFFECT 534270

AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME  
NOIR CLASSIC 534268

Agro OZE Energia z rolnictwa 534761

ALLES LINGERIE 535179

Amicake 536491

AMP 533445

AMP 533448

ANTYWIR4 535450

APARTAMENTY WILCZY JAR 536048

AQUA INTEGRA 535252

ARBOLATORIUM 534561

Arena Krajobrazu 510487

ARGOS PID 535264

Aryfrenix 535812

ATAK SMAKU 534212

auditomat 533567

AWALS 536179

BARLEY 536345

BEYER  MEDICAL 534603

Biały Tygrys 536201

BOHEM BLUE 535838

BOHEM IVORY 535845

Bonair PART OF/FELLOWMIND 534755

Boska Nails 536336

br BRYŁA PLUS 536047

BRACIA SADURSCY 534824

BROWAR ESOX EST. 2021 IPA PSTRĄG 534878

BROWAR ESOX EST. 2021 Lager KARP 534877

BROWAR ESOX EST. 2021 Lager SZCZUPAK 534875

BROWAR ESOX EST. 2021 Pilzner OKOŃ 534874

BROWAR ESOX EST. 2021 Porter SUM 534873

BROWAR ESOX EST. 2021 Pszenica SANDACZ 534871

CAMPER&CARAVAN SHOW 534922

CAREBITS 534816

Centreo CTS 536211

Centreo CTSS 536213

Centreo PCPOS 536212

Centreo TPS 536210

CLM Park CENTRUM LOGISTYCZNE LUĆMIERZ 536206

COFFEE POINT 536349

Coverlan 536008

Coverlan 536011

CÓRKA LUDWIKA 536076

Cremobaza 534497

Delcaso 536021

DENTITY 534304

Detrinova 535888

DISCO I RELAX Z TOMKIEM SAMBORSKIM 536106

doba 535800

Dobrosam 536238

DOMSI 536056

Don`t worry, Mom! 532611

DORMINOX 535789

DOTRE KIADO 536480

dr mijLikar 536033

dr Wolfinger Clinic 534884

dr Wolfinger 534883

DRUKARNIA TOP OFFSET 536004

drukprudnik.pl 536052

DRUTPOL 536288

Dziub Dziub 536403

eevi 536116

EKOTAXI Siedlce 535787

EraClean 533649

EST. 2008 MBE Certificate  
Master of Business English 536138

Fanty Franka 534529

femina NIECH ŻYJE KOBIECOŚĆ 534907

Filmo Gadki 535037

FIT POINT Gym & Fitness Zielna 2 535292

Flaming&Co. 534548

FLAMING.style 535769

FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS 535017

FLIS HAPPY WAFERS minis KAKAO Wafle  
z kremem kakaowym DOMOWE SPECIAŁY 535004

FLIS HAPPY WAFERS minis WANILIA Wafle  
z kremem waniliowym DOMOWE SPECJAŁY 535003

follow legal 536836

follow legal 536837

foundr 535992

Fryzjer W MIEŚCIE 536852

FULCRUM ESTATE 536329

FUNDACJA Integracja JP II 534284

Gabriella 536309
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GD GRUPPO DISTRIBUZIONE 535202

GÓRA PARKOWA 529838

GÓRA ŻAR 529836

Green Spring 535278

GUBAŁÓWKA 529839

HANG LOOSE 531987

Harvest 536181

HECADI 535034

Holi STORE 536999

homdo 536149

HOTEL WILCZY JAR 536049

hyttee cabins 528484

IFIRMA 535758

IN INTEGRA DIAGNOSTIC 535217

INVENTOR CATERING EST. 2009 BE HAPPY 530960

itatest.pl 535198

J JARSTOL FABRYKA MEBLI 533828

JADŁOBOOK 534833

JBB BAŁDYGA WYROBY Z BECZKI 535109

K & L 528144

k GALERIA KATOWICKA 532985

KAMELEDON 530465

KASPROWY WIERCH 529828

KOSMOENERGETYKA KLASYCZNA AJNA 536379

Książki pełne miłości 535126

LEGALDESK 536169

LEGENDARNY ZAKAPIOR 536282

LEOBLOX 536172

LEVEL UP EASY PEASY 536368

LOGRESING 536087

LONGHORN BOATS 536293

longse 536215

LOVANDI 536611

LOVE  my baby 536418

Lulli 536296

ŁOŚ 536930

M C 4 PETS 535008

M Markiewicz Clinic  
Stomatologia Cyfrowa i Implanty 536435

MacziMaczi 536372

MAR.JOLA materiały budowlane 534630

MASTERCHEF 536083

MecziMeczi 536371

MEDIPAKIET 536395

MINI MOBILE HOUSE 536178

MMA ATTACK 529499

Mnemonika 536409

moovkee. 536350

mosee 536324

Mosee 536325

MOSORNY GROŃ 529835

MR Maritime Residence 531999

MS 536074

mumu grill & pub 535230

mumu GRILL 535229

my My Still Life 536413

N&T NEW TIME 535101

Naturalnie, że tak! Vit 530658

Nervosol TABS 536305

neso bus 535382

neso tank 535383

neso 535381

NEW COLLECTION PEAK&BEAN 535721

NEW FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS  
SEZAME DELICIOUS 535018

NH NANO HOPE 535451

NOVA 534308

NUTA 536067

OBI OGRODOWY RAJ ŚWIĘTO ROŚLIN  
DOMOWYCH I OGRODOWYCH 534680

Ocieplacze Szulga 536204

ONK organiczne nawozy kompozytowe,  
biomasa, biowęgiel i bakterie glebowe  
z naszego biotonu 533207

OPTIMALINE Partnerska Sieć Wysyłkowa 534656

otoposejdon 534598

PALENICA 529829

PATATHAI 536386

patulove 536675

P-C ROGALIK 525765

PCC Greenline 536298

PHARMIKO PHARMACY CONSULTING 534189

PharMind 536391

PIBP 535749

Pinus COMPANY 530879

PKL POLSKIE KOLEJE LINOWE 529826

Plantule 536441

POCISKACZ 536481

PODOPIECZNI OJCA PIO 532958

POLECZKI PARK AIRPORT RESIDENCE 535152

polskie smaki.pl 536161

PRIMAX 534936

ProPrawni 536884

PROSTA KRESKA 536390

Prosta Kreska 536396

PRZYJEMNOŚĆ Z POZNANIA 534460

PSI KŁAK 536118

PT POD TRZEPAKIEM 533614

PYZDRA 533568

reore 535780

RESORT WILCZY JAR 536050

RIVIAN 536221

roomX 536022
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RUBY vocal booth 535580

Ruda AIPA 535386

SALVADORE FERETTI MILANO 536073

SHUGO 536328

SIEMZO SKATEHAWK 536479

Skuteczna Kobieta Roku 534671

SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski  
z Szynki O SMAKU WŁOSKIM NAJWYŻSZA  
JAKOŚĆ 90% MIĘSA BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW GLUTAMINIANU SODU 525594

SOLEO HEAT 532553

SPEC  BRANDS 535827

SpecBrands 535828

SPRINGER 535781

STABEK 536393

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych  
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 536166

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNE KIELCE 531039

SUSHI FLOW 536280

SYN LUDWIKA 536077

SYSTEM 5/95 533123

SZG 534449

SZWAGIER LUDWIKA 536079

ŚLADAMI OJCA PIO 532959

taniko 533622

TARASOVA RESTAURACJA 536164

TARASOVA RESTAURACJA 536170

TATRA HOLIDAY RENT HOUSE 536300

TEŚCIOWA LUDWIKA 536078

THE ORIGINAL FRIENDLY HOOK 536355

THE ORIGINAL FRIENDLY HOOK 536356

THINKCAR 536866

THINKCAR-POLSKA 536301

TI HEALTH CLUB POZDRO 528930

TI HEALTH CLUB 528928

timeless TIME BLUE 535844

timeless TIME NAVY 535842

TOITO 536180

TRICHOCOLOR 534763

TRICHOCOLOR 534949

TRICHOCOLORING 534791

TRYCHOBARBER 534998

TRYCHOBARBERSTWO 534997

TRYCHOFRYZJER 534944

TRYCHOFRYZJERSTWO 534940

TRYCHOKOLORYZACJA 534942

TRYCHOPIELĘGNACJA 535000

TRYCHOSALON 534948

TVP NAUKA 534165

TVP NAUKA 534168

TVP Relaks 534162

urwis.pl 533480

VASMI 536317

VATRA 536185

VETOUSON 536691

VIZARO 531269

VK Distribution 534504

VR VRneck SOLUTION 532648

VRneck SOLUTION 532649

WALDPOL - mobilne szczotki myjące,  
myjnie portalowe - myjki ciśnieniowe,  
akcesoria, chemia, serwis 531736

WAT PRODUCENT BLACH DACHOWYCH 534627

WAT PRODUCENT BLACH DACHOWYCH 534633

WAT 534628

WAT 534639

wellcome office 535803

WILCZY JAR 536085

Winter i Pike iON 531903

workafford You can afford it! 535611

z Zieleniaka Taka świeżość ma sens.  
MIX & EAT 535851

z Zieleniaka Taka świeżość ma sens.  
SZPINAK BABY 535852

ZBW WILLA BABICE 535174

ZONDA 536226

ZOO IGUANA 536302



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.

1075037 DD DemirDöküm (2021 10 19)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 11, 37,

1428517 PEARL RIVER (2021 10 28)
CFE: 27.05.01 15

1509794 SIPIVITY (2021 11 04) 5
1523242 BLANIDAS (2021 09 21) 5
1528926 EASYUPNDOWN (2020 02 28, 

2019 08 29)
12

1539790 (2021 11 03)
CFE: 01.15.21, 26.04.06, 26.11.03 34

1546477 NATRAFERRIN (2021 10 20) 1, 5, 29
1585582 GRAU (2021 11 02) 9, 11, 35, 42
1585866 VELSIPITY (2021 11 04) 5
1602142 ALTIRO (2021 10 28, 

2021 04 30)
9, 35, 42, 44

1625997 FLEXPRO (2021 09 20, 2021 05 21)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 
29.01.13

1, 3, 16, 17, 19

1626143 EPICAR (2021 07 23)
CFE: 15.09.12, 18.01.09, 27.05.01 9, 12

1626156 Strada (2021 08 18) 12
1626167 FINIKO (2021 08 16)

CFE: 02.03.01, 26.01.03, 
29.01.12

35, 36, 41, 42, 45

1626184 BAG iN BOX (2021 08 31, 2021 03 04)
CFE: 26.04.04, 27.05.10 6, 16, 17, 20, 21

1626196 P PRODIVA (2021 09 16)
CFE: 26.11.03, 27.05.01 3, 44

1626325 G.P. LODS (2021 09 29, 2021 05 17) 33
1626377 Nymphaea Flos (2021 09 28)

CFE: 04.01.03, 05.05.16, 
27.05.01, 29.01.12

3, 10, 21, 25, 35

1626490 NW NEWAY (2021 09 14)
CFE: 27.05.09 6

1626523 CHÂTEAU NADAL HAINAUT NH  
(2021 09 30, 2021 04 01)
CFE: 27.05.01 33

1626643 HOOTIE’S CHICKEN TENDERS 
(2021 10 15, 2021 04 29)

43

1626672 AirLub EVO (2021 09 21, 2021 03 24) 4
1626680 CASA BOSSINI (2021 10 07, 2021 04 29) 33
1626724 Cut&Clean (2021 02 23, 

2020 09 02)
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

36, 37, 42
1626785 LAGRICEL (2021 04 15) 5
1626882 aro (2021 06 02, 2020 12 23)

CFE: 24.17.20, 26.05.06, 
27.05.02, 29.01.14

4, 11, 12, 20, 21, 24, 
25, 27

1627037 (2021 08 25)
CFE: 26.01.03, 26.04.12, 29.01.15 25

1627056 MUSE (2021 10 13, 2021 05 27) 19, 27
1627094 Thinkbrain (2021 07 12)

CFE: 27.05.01 10
1627106 FURSTENBERG (2021 08 12, 2021 08 05) 36
1627156 Bokka Serv (2021 06 18, 2021 01 20)

CFE: 27.05.01 9, 42
1627243 wewood (2021 08 27, 2021 03 04)

CFE: 05.03.13, 07.15.08, 
27.05.01, 29.01.13

35, 37, 41, 42

1627344 nhood (2021 01 18, 2020 10 13)
CFE: 27.05.01 35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 43, 44, 45
1627345 nhood (2021 01 18, 2020 10 13)

CFE: 27.05.01 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45

1627438 COLORWEAR (2021 07 28, 2021 01 28)
CFE: 05.03.15, 26.11.07, 27.05.01 3, 35

1627480 Find N (2021 07 13, 2021 05 24) 9



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1546477, 1625997, 1626724 

3  1625997, 1626196, 1626377, 1626724, 1627438 

4  1626672, 1626882 

5  1509794, 1523242, 1546477, 1585866, 1626724, 1626785 

6  1626184, 1626490, 1626724 

7  1626724 

8  1626724 

9  1075037, 1585582, 1602142, 1626143, 1626724, 1627156, 1627480 

10  1626377, 1627094 

11  1075037, 1585582, 1626882 

12  1528926, 1626143, 1626156, 1626882 

15  1428517 

16  1625997, 1626184 

17  1625997, 1626184 

19  1625997, 1627056 

20  1626184, 1626882 

21  1626184, 1626377, 1626882 

24  1626882 

25  1626377, 1626882, 1627037 

27  1626882, 1627056 

29  1546477 

33  1626325, 1626523, 1626680 

34  1539790 

35  1585582, 1602142, 1626167, 1626377, 1627243, 1627344, 1627345,
 1627438 

36  1626167, 1626724, 1627106, 1627344, 1627345 

37  1075037, 1626724, 1627243, 1627344, 1627345 

38  1627344, 1627345 

39  1627344, 1627345 

41  1626167, 1627243, 1627344, 1627345 

42  1585582, 1602142, 1626167, 1626724, 1627156, 1627243, 1627344,
 1627345 

43  1626643, 1627344, 1627345 

44  1602142, 1626196, 1627344, 1627345 

45  1626167, 1627344, 1627345



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.

527557 beIN Media Group LLC
2021 09 07 35, 36, 41

530013 STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; TELEWIZJA 
PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 05 35

528034 E-ON SE
2021 10 25 9, 35, 39, 42

531454 The Travelers Indemnity Company
2021 11 09 36

514625 Uber Technologies, Inc.
2021 11 16 36, 45

514626 Uber Technologies, Inc.
2021 11 16 36, 45

531780 Proximo Spirits, Inc.
2021 11 15 43

532251 IKHH UG & Co. KG
2021 11 16 44



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.

1604526 BALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 11 15 9, 38, 42
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