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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 21 lutego 2022 r. Nr ZT08

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE  
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

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

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

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

(559) – inny 

(571) – opis znaku

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

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

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

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

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

(210) 501120 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Acatar szybki sposób na katar
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: balsamy i lotiony 
do twarzy i ciała, masła do ciała, wody kosmetyczne, pły-
ny do płukania jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów 
medycznych, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produk-
ty bakteriobójcze do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, 
kosmetyki lecznicze, napoje, zioła lecznicze, napary lecz-
nicze, leki wzmacniające.

(210) 501130 (220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Na Katar – Acatar
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: balsamy i lotiony 
do twarzy i ciała, masła do ciała, wody kosmetyczne, pły-
ny do płukania jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów 
medycznych, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produk-
ty bakteriobójcze do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, 
kosmetyki lecznicze, napoje, zioła lecznicze, napary lecz-
nicze, leki wzmacniające.

(210) 502970 (220) 2019 07 31
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) game #1

(531) 27.05.01, 24.17.25, 24.17.25, 27.07.01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 41 edukacja, 
szkolenia, rozrywka związana z organizacją zawodów gier 
komputerowych stacjonarnych i online, organizowanie za-
wodów gier komputerowych stacjonarnych i online, udo-
stępnianie, organizowanie i oferowanie gier komputerowych 
dostępnych w sieci dla użytkowników sieci.

(210) 506065 (220) 2019 10 25
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NJU. mobile

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, 
telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki 
do telefonów komórkowych, obudowy kolorowe do te-
lefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy 
do telefonów komórkowych, uchwyty i pokrowce do telefo-
nów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty 
telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste 
i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputero-
we, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe jako software ładowalny, progra-
my komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w sys-
temie telefonii komórkowej, 14 metale szlachetne i ich stopy, 
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, zegarki i zegary, 16 druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe za wyjątkiem 
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aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, wa-
lizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 
25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry za wy-
jątkiem gier elektronicznych i zabawki, ozdoby choinkowe, 
35 usługi z zakresu promocji, reklamy i marketingu, również 
drogą on-line, usługi w zakresie sprzedaży następujących 
towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, tele-
fony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obu-
dowy kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne 
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórko-
wych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki da-
nych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako softwa-
re ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia 
do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji sateli-
tarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania 
działające w systemie telefonii komórkowej, druki, materiały 
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, bielizna pościelowa, koce, pledy, ręczniki, fla-
gi, proporce, chorągiewki, odzież, bielizna, obuwie, nakrycia 
głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły 
sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne, również 
drogą on-line, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzch-
ni reklamowej w Internecie, usługi w zakresie rozpowszech-
niania folderów, materiałów promocyjnych i próbek, usługi 
w zakresie wynajmu sprzętu reklamowego, usługi w zakresie 
przygotowywania opracowań statystycznych, mechano-
graficznych i stenotypicznych, usługi w zakresie rejestracji, 
gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania danych, 
badania marketingowe polegające w szczególności na okre-
ślaniu odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, 
usługi w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matema-
tycznych lub statystycznych, usługi w zakresie badania i ana-
lizy rynku, usługi w zakresie tworzenia baz danych, usługi 
w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem multi-
medialnych nośników audiowizualnych, 36 usługi finansowe, 
usługi w zakresie transakcji płatniczych, obsługi kart kredyto-
wych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwiania osobom 
trzecim dokonywania płatności rachunków drogą transferu 
elektronicznego, 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji 
i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi teleko-
munikacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie ra-
diotelefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone po-
przez Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakre-
sie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o tele-
komunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale 
komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć świa-
tłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicz-
nej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, 
usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu 
do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom trze-
cim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych 
osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocz-
towych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania 
książek telefonicznych on-line, usługi w zakresie kolekcjono-
wania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, 
usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych 
w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, 
usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję ka-
blową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi tele-

foniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, 
usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu te-
lekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi 
klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktury tele-
komunikacyjnej obcym operatorom, 41 usługi rozrywkowe 
i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowa-
dzania konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych i konferencji oraz szkoleń 
związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, 
usługi w zakresie publikacji periodyków i druków za wyjąt-
kiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej, 
usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kul-
turalnych i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydaw-
nictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzysta-
niem multimedialnych nośników audiowizualnych, 42 usługi 
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Inter-
netu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania 
stron internetowych osobom trzecim, doradztwo w spra-
wach sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowy-
wanie wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe, 
projektowanie systemów komputerowych, aktualizacja, in-
stalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja wynajem, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielo-
krotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające 
Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci, usługi 
w zakresie prowadzenia kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów).

(210) 511586 (220) 2020 03 17
(731) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, US
(540) (znak słowny)
(540) PODĄŻAJ NAPRZÓD
(510), (511) 39 spedycja, pakowanie artykułów do trans-
portu, usługi transportu listów, dokumentów, wiadomości, 
druków oraz innych towarów i mienia za pomocą różnych 
środków transportu, magazynowanie, składowanie, pakowa-
nie, dostarczanie i zwroty dotyczące wyżej wymienionych, 
dostarczanie skomputeryzowanych informacji na temat 
krajowych i międzynarodowych usług transportowych i do-
stawczych, logistyka transportu, organizowanie czarterów 
statków dla osób trzecich, wynajmowanie skrytek na doku-
menty, przesyłanie dokumentów oraz odbieranie dokumen-
tów i dostarczanie dokumentów na rzecz osób trzecich.

(210) 514660 (220) 2020 06 10
(731) ICG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GRADI
(510), (511) 35  usługi sprzedaży: mieszkań, domów, lokali 
usługowych, usługi reklamowe, usługi polegające na pro-
mocji sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
informacji przydatnych nabywcom i najemcom nierucho-
mości w celu ich promocji, zarządzanie przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi i reklamowymi w celu projektowania, bu-
dowy i przygotowania kompleksów handlowych, obiek-
tów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, 
użyczania, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomo-
ściami, wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budow-
nictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa 
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i promocja obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku 
obrotu nieruchomościami, promocja sprzedaży, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem 
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, organizacja wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży projektów 
lokali i/lub budowli mieszkalnych i niemieszkalnych w wy-
specjalizowanych punktach sprzedaży lub przez Internet 
w celach handlowych i marketingowych, usługi w zakre-
sie pomocy przy sprzedaży w/w towarów w celach han-
dlowych i marketingowych, 36 agencje nieruchomości, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, po-
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wycena 
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, rozliczenia finanso-
we transakcji związane z kupnem i sprzedażą nierucho-
mości, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finan-
sowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynaj-
mowania, użyczenia, usługi w zakresie obrotu, administro-
wania i zarządzania nieruchomościami, analizy rynku nie-
ruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtór-
nym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finan-
sowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: 
budownictwa oraz prowadzenia działalności developer-
skiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe, usługi 
wykończeniowe, usługi instalacyjne, naprawy obiektów 
budowlanych, restauracja budynków, konserwacja obiek-
tów budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania lo-
kali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z in-
frastrukturą, usługi budowania obiektów kubaturowych, 
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, roboty wodno-
kanalizacyjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 
roboty melioracyjne, prace budowlano-wykończeniowe 
w zakresie wystroju wnętrz.

(210) 515592 (220) 2020 07 06
(731) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTULINA
(510), (511) 22 hamaki, akcesoria do hamaków nie będące 
torbami do przechowywania, w szczególności paski i liny, 
olinowanie, sznury wykonane z tworzyw sztucznych, liny, 
linki i sznury, sznury z włókien tekstylnych, liny nieme-
talowe, liny z włókien naturalnych i syntetycznych, sieci 
z bawełny, liny do namiotów, sieci, części i osprzęt do ha-
maków i plandek.

(210) 516746 (220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Caramel Fudge

(531) 03.04.02, 06.01.02, 26.04.02, 26.13.25, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.13, 28.01.99

(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki 
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, batony, syropy, polewy.

(210) 516754 (220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Caramel Fudge

(531) 08.01.18, 08.01.15, 03.04.02, 06.01.02, 28.01.99, 26.13.25, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki 
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, batony, syropy, polewy.

(210) 517744 (220) 2020 09 02
(731) PROSZAK-PASTERZ MARLENA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) RADIOLATORIUM - SŁUCHAJ, BY WIDZIEĆ WIĘCEJ
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie 
przedstawień na żywo, usługi wynajmu związane ze sprzę-
tem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, akre-
dytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych.

(210) 519989 (220) 2020 10 24
(731) LENART MARIUSZ, LEBICA PAWEŁ, KOŁEK DOMINIK 

VISUAL PROMOTION SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VISUAL PROMOTION

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 6 konstrukcje i stojaki metalowe w tym do bane-
rów i nośników reklamowych, galanteria metalowa, metalo-
we materiały budowlane, metalowe elementy wyposażenia 
wnętrz, metalowe wyroby zdobnicze, 9 reklamy świetlne 
w postaci neonów, tablic, szyldów, kasetonów, plansz i bil-
bordów podświetlanych, szyldy podświetlane, bilbordy pod-
świetlane, kasetony podświetlane, plansze podświetlane, 
litery i znaki przestrzenne podświetlane, sygnalizacja świetl-
na alarmowa, 16 książki, gazety, podręczniki, broszury, druki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, katalogi, kalendarze, mapy, 
afisze, albumy, czcionki drukarskie, matryce, płyty drukar-
skie, banery, plakaty, drukowane dokumenty, informacyjne, 
promocyjne, materiały reklamowe, galanteria papiernicza: 
w tym koperty, papeteria, papier listowy, zaproszenia oko-
licznościowe, wizytówki, dyplomy, druki wielkoformatowe, 
35 sprzedaż: metali, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, 
szkła, artykułów budowlanych, artykułów sanitarnych, arty-
kułów wyposażenia wnętrz, artykułów AGD, mebli, sprzętu 
oświetleniowego, sprzętu audiowizualnego, prospektów, ka-
talogów, gazet, artykułów zdobiących wnętrza, usługi agen-
cji reklamowej, wydawanie i dystrybucja artykułów reklamo-
wych i promocyjnych, broszur, prospektów, publikowanie 
tekstów reklamowych, pośrednictwo handlowo-usługowe, 
badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie 
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pro-
wadzenie interesów osób trzecich, organizowanie ekspozy-
cji oraz targów i wystaw o charakterze handlowym i rekla-
mowym, usługi marketingowe i promocyjne, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do baz 
danych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstwa pod-
miotów zagranicznych, dekorowanie wystaw, zapewnienie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, 37 usługi budowlane, montowanie konstrukcji 
do reklam w tym reklam świetlnych, montowanie neonów, 
bilbordów, standów, tablic reklamowych metalowych, kon-
serwacja i serwis, czyszczenie i mycie, budowa stoisk wysta-
wienniczych, 40 poligrafia, introligatorstwo, naświetlanie, 
skanowanie, druk cyfrowy, mailing, druk litograficzny, offse-
towy, sitowy, hot-print, tampondruk, techniki łączone, skła-
danie tekstu, fotoskłady, usługi fotograficzne (wywoływanie 
i obróbka zdjęć), usługi przetwarzania danych lub doku-
mentów przedstawionych na nośnikach materialnych w for-
mie obrazu lub tekstu na dane w postaci elektronicznej za  
pomocą skanera, komputera i innych urządzeń cyfrowych, 
obróbka metalu, drewna, tworzyw sztucznych, szkła, korka, 
materiałów do wyplatania, skór, materiałów tekstylnych, pa-
pieru, usługi w zakresie apreturowania papieru i materiałów 
tekstylnych, usługi w zakresie drukowania wzorców na pa-
pierze, tkaninach i skórach, usługi w zakresie kompletowa-
nia materiałów zamówionych przez osoby trzecie, usługi 
w zakresie laminowania, usługi w zakresie świadczenia in-
formacji o środkach i sposobach zabezpieczania materiałów, 
usługi nanoszenia reklamy wizualnej na środkach transportu, 
42 usługi tworzenia publikacji internetowych, projektowania 
graficznego, usługi w zakresie projektowania reklam, neo-
nów, wnętrz, stoisk handlowych, opakowań, znaków towa-
rowych, folderów, katalogów, kalendarzy, papierów firmo-
wych, wizytówek, etykiet, naklejek, mebli, projektowanie ser-
wisów internetowych oraz aplikacji on-line, usługi tworzenia 
programów komputerowych, serwis oprogramowania i jego 

konserwacja, badania i analizy techniczne, projektowanie 
techniczne i technologiczne w tym w zakresie konstrukcji 
do nośników reklam, usługi w zakresie odpłatnego udostęp-
niania czasu dostępu do komputerów w celu przetwarzania 
danych, zarządzanie stronami internetowymi, hosting, usługi 
w zakresie wzornictwa przemysłowego.

(210) 521002 (220) 2020 11 17
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) Distilled PREMIUM QUALITY LUBUSKI GIN LONDON 

DRY DELICATE TASTE UNIQUE INGREDIENTS  
Mild taste of london dry gin with a note of coriander, 
lavender and marjoram herbs PRODUCED  
AND BOTTLED IN POLAND

(531) 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, gin.

(210) 521090 (220) 2020 11 20
(731) SZKOLNICKI KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeDriver

(531) 18.01.07, 26.15.01, 27.05.01
(510), (511) 35 abonowanie dostępu do serwisu telekomu-
nikacyjnych baz danych, administracja biznesowa w zakresie 
transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsię-
biorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące mar-
ketingu, administrowanie dotyczące planowania działalno-
ści gospodarczej, administrowanie działalnością handlową 
w zakresie programów akcji pracowniczych, administrowa-
nie działalnością gospodarczą, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą firm zagranicznych, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów deta-
licznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, admini-
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strowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administro-
wanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowa-
nie programami członkowskimi, administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, administrowanie programami lo-
jalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie progra-
mami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, administrowanie programami 
wymiany kulturalnej i edukacyjnej, administrowanie progra-
mów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, ad-
ministrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod staty-
stycznych, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
administrowanie sprzedażą, administrowanie testowaniem 
kompetencji zawodowych, administrowanie w zakresie oce-
ny przedsiębiorstw, administrowanie zaświadczeniami za-
wodowymi, administrowanie zawodami w celach reklamo-
wych, adresowanie kopert, agencja castingów teatralnych, 
agencja public relations, agencje eksportowe i importowe, 
agencje importowe i eksportowe, agencje importu-ekspor-
tu towarów, agencje informacji handlowej, agencje informa-
cji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych de-
mograficznych], agencje modelek, agencje pośrednictwa 
pracy, agencje reklamowe, agencje zatrudnienia, agencje 
zatrudnienia tymczasowego, aktualizacja i utrzymywanie in-
formacji w rejestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja informacji 
dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej ba-
zie danych, aktualizowanie informacji reklamowych w kom-
puterowej bazie danych, analiza cen, analiza danych bizneso-
wych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynko-
wych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza 
informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza mar-
ketingowa nieruchomości, analiza ocen dotyczących zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, analiza odbioru reklamy, 
analiza położenia (stanu) firmy, analiza pracy w celu określe-
nia umiejętności pracownika i innych wymagań względem 
tego pracownika, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza rynków zbóż, analiza rynku, analiza statystyk do-
tyczących działalności gospodarczej, analiza świadomości 
społecznej w dziedzinie reklamy, analiza systemów zarządza-
nia działalnością gospodarczą, analiza trendów bizneso-
wych, analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie 
marketingu, analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków 
biznesowych, analizowanie reakcji konsumentów, analizy ba-
dań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych 
badań rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalno-
ści gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy go-
spodarcze, analizy i raporty statystyczne, analizy kosztów, 
analizy kosztów i korzyści, analizy odbioru reklamy, analizy 
prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodar-
czej, analizy rynku, analizy statystyk handlowych, analizy 
w zakresie marketingu, analizy w zakresie reklamy, archiwiza-
cja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, audyt 
przedsiębiorstw, audyt skomputeryzowany, audyt sprawoz-
dań finansowych, audyt stawek za media dla osób trzecich, 
aukcje samochodowe, aukcje telefoniczne i telewizyjne, au-
tomatyczne przetwarzanie danych, badania biznesowe, ba-
dania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczą-
ce cen, badania dotyczące działalności gospodarczej, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przed-
siębiorstw, badania dotyczące informacji na temat firm, ba-
dania dotyczące informacji biznesowych, badania działalno-
ści gospodarczej i badania rynkowe, badania ekonomiczne 
do celów działalności gospodarczej, badania i analiza w dzie-
dzinie manipulacji rynkowych, badania i analizy rynkowe, 
badania i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, bada-

nia i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
badania konsumenckie, badania opinii publicznej, badania 
projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania 
rynkowe, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, bada-
nia rynkowe prowadzone przez telefon, badania rynkowe 
w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, bada-
nia rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach telewi-
zyjnych, badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, bada-
nia rynku do celów reklamowych, badania rynku i analizy 
biznesowe, badania rynku i badania marketingowe, badania 
statystyczne przedsiębiorstw, badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, badania w dziedzinie strategii marketin-
gowych, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w za-
kresie public relations, 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 działalności gospodarczej i rynku, badanie 
rynku, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odnie-
sieniu do napojów, bezpośrednia reklama pocztowa, biura 
pośrednictwa pracy, biura [wynajmowanie maszyn i urzą-
dzeń dla -], biznesowa obsługa centrów handlowych dla 
osób trzecich, biznesowe oceny i wyceny w sprawach han-
dlowych, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i kon-
sultacyjne, casting [rekrutacja] wykonawców, dekoracja wy-
staw sklepowych, dobór personelu [dla osób trzecich], do-
bór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, do-
konywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradzanie przed-
siębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich inte-
resów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w za-
kresie prowadzenia interesów, doradztwa w odniesieniu 
do rekrutacji personelu, doradztwo biznesowe, doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biz-
nesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w dzie-
dzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie 
dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biz-
nesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo 
biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, doradztwo dla kadry kierowniczej w za-
kresie franchisingu, doradztwo dla przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczą-
ce korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo doty-
czące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo 
dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące 
reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowe-
go, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczą-
ce zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwi-
dacji, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowo-
ści, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisin-
gu, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, doradztwo księgowe w zakresie 
podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania 
zeznań podatkowych, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, doradztwo organizacyjne do-
tyczące programów lojalnościowych dla klientów, doradz-
two podatkowe [rachunkowość], doradztwo profesjonalne 
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe 
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i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie mar-
ketingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, 
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania persone-
lem, doradztwo w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy nawyków i po-
trzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą 
danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, doradz-
two w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumen-
tów, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo 
w zakresie badań rynku, doradztwo w zakresie demografii 
do celów marketingowych, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju pro-
duktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktu-
ry płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące wytwarzania produktów, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 
samochodów, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej świadczone w celu określenia struktury płacy i stano-
wisk poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finanso-
wej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związa-
ne z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności 
biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, do-
radztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie mar-
ketingu biznesowego, doradztwo w zakresie nabywania 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji lub zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakre-
sie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwami, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania 
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania ka-
riery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć (na-
bycia), doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, 
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie 
rekrutacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakre-
sie rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie re-
krutacji personelu, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, 
doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradz-
two w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo 
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo 
w zakresie wprowadzania do obrotu produktów chemicz-
nych, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 

doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradz-
two w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, 
doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania 
stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w za-
kresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania doku-
mentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania kadra-
mi, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność go-
spodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, doradztwo 
w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnie-
nia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla per-
sonelu, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunko-
wość], doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie 
transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo zawodo-
we (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo 
związane z audytem, doradztwo związane z przetwarza-
niem danych, doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, 
doradztwo związane z zarządzaniem, dostarczanie bizneso-
wych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednic-
twem Internetu, dostarczanie biznesowych informacji mar-
ketingowych, dostarczanie danych biznesowych w formie 
list mailingowych, dostarczanie danych dotyczących działal-
ności gospodarczej, dostarczanie dokumentacji transporto-
wej osobom trzecim [usługi administracyjne], dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, do-
starczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj-
nych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostar-
czanie informacji gospodarczych i handlowych online, do-
starczanie informacji handlowych za pośrednictwem kom-
puterowej bazy danych, dostarczanie informacji handlo-
wych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych 
baz danych, dostarczanie informacji handlowych związa-
nych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, dostarczanie informacji i świadczenie 
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, do-
starczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, dostarczanie informacji marketingowych, dostarcza-
nie informacji marketingowej, dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, do-
starczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie infor-
macji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat rekru-
tacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, do-
starczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz 
informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, do-
starczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi 
hotelowych, dostarczanie informacji statystycznych doty-
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czących biznesu, dostarczanie informacji w zakresie rekruta-
cji pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług 
relokacji pracowników, dostarczanie informacji w dziedzinie 
zarządzania czasem, dostarczanie informacji za pośrednic-
twem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostar-
czanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci kompu-
terowej, dostarczanie przewodników reklamowych do prze-
szukiwania konsultowanych online, dostarczanie raportów 
dotyczących informacji rachunkowych, dostarczanie skom-
puteryzowanych danych statystycznych, dostarczanie skom-
puteryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, dostarczanie skomputeryzowanych da-
nych w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja bro-
szur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów 
promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja dru-
kowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów 
promocyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, mia-
nowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej  
[zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów 
reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulo-
tek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprze-
daży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 
dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych 
przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączo-
nych do zwykłych wydań, dystrybucja próbek reklamowych, 
dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja 
prospektów do celów reklamowych, dystrybucja prospek-
tów i próbek, dystrybucja prospektów i próbek do celów re-
klamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dys-
trybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, 
druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek 
promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, działalność 
gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -), działal-
ność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarzą-
dzania -), działalność gospodarcza (specjalistyczne doradz-
two w zakresie -), działalność reklamowa, w szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, ekono-
miczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przed-
siębiorstw, elektroniczne przetwarzanie danych, elektronicz-
ne przetwarzanie zamówień, elektroniczne publikowanie 
druków w celach reklamowych, fakturowanie, fakturowanie 
w zakresie usług medycznych, fotokopiowanie, gromadzenie 
danych, gromadzenie danych [dla osób trzecich], gromadze-
nie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w trans-
misjach elektronicznych, gromadzenie i systematyzacja pi-
semnych komunikatów i danych, gromadzenie i systematy-
zowanie informacji w komputerowych bazach danych, gro-
madzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji doty-
czących badań rynku, gromadzenie informacji handlowych, 
gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie informacji 
na temat personelu, gromadzenie informacji na temat analiz 
rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynko-
wych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, 
gromadzenie informacji z badań rynkowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, gromadzenie, na rzecz in-
nych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupo-
wania tych usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klien-
tom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, 
gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, groma-

dzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, han-
del (zarządzanie w zakresie zamówień w -), handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, handlowe wyceny, impre-
sariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, informa-
cja handlowa, informacja handlowa [działalność gospodar-
cza], informacja handlowa wspomagana komputerowo, in-
formacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, in-
formacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej 
i marketingu, informacja marketingowa, informacja o działal-
ności gospodarczej i informacja handlowa, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, informacja w sprawach działalności 
gospodarczych, informacje dotyczące kariery i usługi dorad-
cze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informa-
cje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informa-
cje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, in-
formacje na temat metod sprzedaży, informacje na temat 
rankingu sprzedaży produktów, informacje na temat sprze-
daży produktów, inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, inter-
pretacja danych dotyczących badań rynku, inwentaryzacja, 
inwentaryzacja towaru, kampanie marketingowe, kierowanie 
uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, kol-
portaż próbek, kompilacja adresów według indeksów, kom-
pilacja danych dla osób trzecich, kompilacja danych mate-
matycznych, kompilacja danych statystycznych dotyczących 
badań medycznych, kompilacja danych statystycznych 
do zastosowania w badaniach naukowych, kompilacja da-
nych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, kompila-
cja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych 
baz danych, kompilacja informacji do komputerowych baz 
danych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do kom-
puterowych baz danych, kompilacja informacji statystycz-
nych, kompilacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w In-
ternecie, kompilacja komputerowych baz danych, kompila-
cja list adresowych, kompilacja list adresowych dla przesyłek 
reklamowych, kompilacja list potencjalnych klientów, kompi-
lacja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji 
dotyczących dynamiki rynku, kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reje-
strów dotyczących importerów, kompilacja rejestrów doty-
czących eksporterów, kompilacja reklam, kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, kompilacja zindeksowanych ad-
resów, kompilowanie i systematyzowanie informacji w ban-
kach danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie da-
nych do -), komputerowe przetwarzanie danych, komputero-
we sporządzanie listy płac, komputerowe zarządzanie baza-
mi danych, komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje 
dotyczące przygotowania gospodarczych danych staty-
stycznych, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, konsultacje dotyczące optymalizacji 
wyszukiwarek, konsultacje dotyczące przygotowywania sta-
tystyk biznesowych, konsultacje dotyczące wyboru perso-
nelu, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, 
konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finan-
sowych, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności 
gospodarczej, konsultacje specjalistyczne w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje 
w zakresie badań biznesowych, konsultacje w zakresie dzia-
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łalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
reklamy, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki 
przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie organizacji i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania perso-
nelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, 
konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
konsultacje w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje 
w zakresie sprawozdań rynkowych, konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, konsultacje w za-
kresie zatrudnienia, konsultacje w zakresie zarządzania firmą 
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, kon-
sultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych 
na rzecz firm, kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy da-
nych, kontrola zapasów magazynowych, kopiowanie akt  
[papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, 
kopiowanie zapisów [papier], kserografia, księgowanie kosz-
tów, księgowość, księgowość administracyjna, księgowość 
i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, leasing 
billboardów reklamowych, leasing pracowniczy, marketing 
afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, mar-
keting dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, 
marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing 
telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję kuponów, marketing ukierunkowany, marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, ma-
szynopisanie (usługi -), modelki i modele do celów reklamo-
wych i promocji sprzedaży, monitorowanie poziomu sprze-
daży dla osób trzecich, nabywanie dostępu do kanałów tele-
wizyjnych, nabywanie informacji handlowych, nabywanie 
informacji o działalności gospodarczej dotyczących działal-
ności spółki, nabywanie informacji w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczących statusu firmy, nabywanie przed-
siębiorstw, nabywanie towarów i usług dla innych firm, naby-
wanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, nadzór 
nad działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością go-
spodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, negocjowanie kontraktów 
reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych w zakre-
sie działalności artystycznej, negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprze-
daży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłaca-
jącymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, notowania ceno-
we towarów lub usług, obróbka tekstów, obróbka tekstów 
i usługi maszynopisania, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościa-
mi, obsługa programów lojalnościowych, obsługiwanie cen-
trali telefonicznych na rzecz innych, ocena możliwości dla 
działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, ocena skut-
ków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, 
ocena statystyczna danych marketingowych, oceny szacun-
kowe do celów marketingowych, oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, 

oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, ogłosze-
nia odnoszące się do rekrutacji personelu, opracowywanie 
ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opinii pu-
blicznej, opracowywanie biznesowych danych statystycz-
nych, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie 
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, opracowywanie informacji o firmie, opraco-
wywanie informacji gospodarczych, opracowywanie infor-
macji handlowych, opracowywanie informatorów gospo-
darczych, opracowywanie informatorów handlowych, 
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie 
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opraco-
wywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w global-
nej sieci komputerowej lub Internecie, opracowywanie po-
mysłów dla ekonomii biznesu, opracowywanie rejestrów 
handlowych, opracowywanie sprawozdań i badań rynko-
wych, opracowywanie statystycznych danych gospodar-
czych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk 
biznesowych i informacji handlowych, opracowywanie sta-
tystyk biznesowych, opracowywanie statystyk gospodar-
czych, opracowywanie statystyk handlowych, opracowywa-
nie statystyk w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, 
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
opracowywanie strategii przedsiębiorstw, opracowywanie 
życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja dla wyszukiwa-
rek internetowych, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, or-
ganizacja działalności gospodarczej, organizacja i prowa-
dzenie prezentacji produktów, organizacja i przeprowadza-
nie aukcji nieruchomości, organizacja i przeprowadzanie 
aukcji za pośrednictwem telefonu, organizacja i przeprowa-
dzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, organizacja i prze-
prowadzanie pchlich targów, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie 
aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji 
odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomu-
nikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyj-
nych, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie 
elektronicznym, organizacja subskrypcji kanału telewizji, or-
ganizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja 
subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji 
pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług tele-
fonicznych, organizacja subskrypcji usług internetowych, or-
ganizacja targów handlowych, organizacja targów w celach 
handlowych i reklamowych, organizacja usług w zakresie 
powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjo-
nistów na rzecz osób trzecich, organizacja wystaw dla bizne-
su lub handlu, organizacja wystaw do celów reklamowych, 
organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych 
lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, 
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja za-
rządzania działalnością gospodarczą, organizowanie aukcji, 
organizowanie aukcji internetowych, organizowanie dystry-
bucji próbek reklamowych, organizowanie działań reklamo-
wych w kinach, organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie 
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i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie aukcji, 
organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rekla-
mowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów związa-
nych z działalnością wydawniczą, organizowanie i prowa-
dzenie targów rekrutacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych, organizowanie i prowadzenie targów 
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów bizneso-
wych, organizowanie i prowadzenie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez związanych ze sprzedażą bydła, organizowanie i pro-
wadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą 
inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego i przeznaczo-
nego na sprzedaż, organizowanie i prowadzenie imprez 
związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, organizowa-
nie i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub rekla-
mowych, organizowanie i prowadzenie targów pracy, orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji, organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, orga-
nizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organi-
zowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakre-
sie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, 
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, organizowanie losowania nagród w celach promocyj-
nych, organizowanie losowania nagród w celach reklamo-
wych, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakre-
sie programów motywacyjnych, organizowanie pokazów 
handlowych, organizowanie pokazów mody w celach han-
dlowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, 
organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, or-
ganizowanie prezentacji osób w celach biznesowych 
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych, organizowanie pro-
gramów lojalnościowych do celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, organizowanie promocji imprez ma-
jących na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowa-
nie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nad-
zorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyj-
nych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, 
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji 
online dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, 
organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, organi-
zowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], 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, orga-
nizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu to-
warów na rzecz osób trzecich, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], personel (dobór -) za pomocą metod psychotech-
nicznych, pisanie na maszynie, pisanie opracowań dotyczą-

cych badań w zakresie działalności gospodarczej, pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów rekla-
mowych do celów reklamowych i promocyjnych, plakaty 
reklamowe (rozlepianie -), planowanie dotyczące zarządza-
nia działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie 
partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, plano-
wanie działalności gospodarczej, planowanie i prowadzenie 
targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospo-
darczych i reklamowych, planowanie podatkowe [rachunko-
wość], planowanie spotkań biznesowych, planowanie strate-
giczne dla działalności gospodarczej, planowanie strategii 
marketingowych, planowanie sukcesji w firmach, planowa-
nie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, plano-
wanie wykorzystania personelu, pokaz handlowy [dla osób 
trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], 
pokazy mody w celach handlowych, pokazy mody w celach 
promocyjnych [organizacja -], pokazy sprzętu fotograficzne-
go [do celów reklamowych], pokazy towarów, pokazy towa-
rów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów pro-
mocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych tele-
zakupów i zakupów domowych, polityczne badania sonda-
żowe, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu 
ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych 
w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dotycząca za-
rządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie rekla-
my, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowe-
go przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, pomoc 
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, pomoc przy prowadzeniu fran-
szyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyj-
ne w związku z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi 
doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc 
w sporządzaniu listy płac, pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia 
przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie 
marketingu, pomoc w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsa-
dzania stanowisk, pomoc w zakresie zarządzania i działalno-
ści przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, po-
moc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu fran-
czyzowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysło-
wego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc 
w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc 
w zarządzaniu personelem, pomoc w zarządzaniu przedsię-
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biorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie 
public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami za-
rządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlo-
wymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w za-
rządzaniu sprawami gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, porady i in-
formacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady 
odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, porady odno-
śnie handlu wymiennego, porady odnośnie prowadzenia 
firm w ramach franchisingu, porady, pytania i informacje do-
tyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw 
handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, dzia-
łających na zasadach franchisingu, porady w zakresie działal-
ności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marke-
tingowego, porady w zakresie marketingu, porady w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, porady związane 
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, porównywanie 
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w or-
ganizacji działalności gospodarczej), porównywanie usług fi-
nansowych online, porównywarki cen zakwaterowania, po-
średnictwo pracy (biura -), pośrednictwo w działalności han-
dlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach han-
dlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transak-
cji handlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, po-
szukiwania przejęć firm, poszukiwania w zakresie patronatu, 
potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, po-
wielanie dokumentów, powielanie dokumentów [usługi fo-
tokopiowania dokumentów], powielanie [kopiowanie] doku-
mentów, powielanie rysunków, pozyskiwanie i dostarczanie 
informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu 
i działalności gospodarczej, pozyskiwanie kontraktów doty-
czących 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, prenumerata gazet [dla osób trzecich], prenumeraty 
dzienników elektronicznych, prenumerowanie gazet, pre-
zentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezenta-
cje towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych 
w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, próbki (kolportaż -), procedury admi-
nistracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, proce-
dury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 

za pośrednictwem telefonu lub komputera, procedury admi-
nistracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośred-
nictwem komputera, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja materia-
łów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach re-
klamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, pro-
dukcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja 
programów typu telezakupy, produkcja programów związa-
nych z telezakupami, produkcja promocyjnych kaset wideo, 
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, 
produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam telewizyj-
nych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne 
usługi w zakresie rekrutacji, profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, prognozowa-
nie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy 
i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, projektowanie 
badań marketingowych, projektowanie badań opinii pu-
blicznej, projektowanie broszur reklamowych, projektowa-
nie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, promocja [rekla-
ma] podróży, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, 
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promocja targów do celów handlowych, promocja towarów 
i usług poprzez sponsorowanie, promocja towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocyj-
ne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, pro-
mowanie koncertów muzycznych, promowanie korzyści 
z energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjo-
nalistów w dziedzinie oświetlenia, promowanie projektów 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za po-
średnictwem strony internetowej, promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży artyku-
łów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych 
w czasopismach, promowanie sprzedaży dla osób trzecich 
świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kar-
tami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprze-
daży dla osób trzecich za pośrednictwem programów 
znaczków handlowych, promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów druko-
wanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży to-
warów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów 
premiowych za używanie kart kredytowych, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojal-
nościowych dla klientów, promowanie towarów i usług osób 
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję kart rabatowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowa-
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nie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyj-
nych ze znaczkami do wymiany, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom koja-
rzenia ich towarów i usług z działalnością portową, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowy-
mi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z progra-
mami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promo-
wanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzyna-
rodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów kart lojalnościowych, promowanie towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów 
kart rabatowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez preferowany przez klienta program, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, promowanie usług finansowych i ubezpieczenio-
wych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpie-
czeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie wydarzeń 
specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie badań marketingo-
wych, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie 
badań w dziedzinie public relations, prowadzenie badań 
w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, prowadzenie do-
kumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapada-
ją pacjenci, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, pro-
wadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu 
funduszy, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii 
medycznej, prowadzenie pokazów handlowych, prowadze-
nie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowa-
dzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], prowadzenie 
przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], prowadze-
nie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlo-
wych i targów handlowych w celach komercyjnych i rekla-
mowych, prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trze-
cich], prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadze-
nie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób 
trzecich], prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonali-
stów w dziedzinie technik medycznych, prowadzenie reje-
stru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie 
rejestru pracowników [dla osób trzecich], prowadzenie reje-
stru profesjonalnych nauczycieli zawodowych, prowadzenie 
skomputeryzowanych rejestrów handlowych, prowadzenie 
targów w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie wystaw 
w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w celach biz-
nesowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych tar-
gów handlowych online, przenoszenie personelu, przepro-
wadzanie ankiet badawczych online z zakresu zarządzania 
firmą, przeprowadzanie badań opinii publicznej, przeprowa-
dzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii pu-
blicznych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą 
komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań w za-
kresie wykonalności działalności gospodarczej, przeprowa-
dzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, przepro-
wadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, przeprowadza-
nie programów motywacyjnych dla pracowników, przepro-
wadzanie rozmów dla celów badań rynkowych, przeprowa-
dzanie sprzedaży aukcyjnej, przeprowadzanie testów na po-
trzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowa-

dzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu dobo-
ru personelu, przeprowadzanie testów w celu określania 
umiejętności potrzebnych w pracy, przeprowadzanie wycen 
przedsiębiorstw, przeprowadzanie wystaw w celach handlo-
wych, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], 
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, prze-
twarzanie danych do celów administracyjnych, przetwarza-
nie danych w celu gromadzenia danych do celów działalno-
ści gospodarczej, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób 
trzecich], przetwarzanie dokumentów rejestracji gwaran-
cji na rzecz osób trzecich, przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, przetwarzanie wyników badań 
dotyczących działalności gospodarczej, przetwarzanie zapy-
tań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów 
i usług, przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczaso-
wych, przydzielanie stanowisk pracy, przygotowanie i roz-
mieszczanie reklam, przygotowanie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowanie listy 
płac, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowa-
nie odcinków z wypłaty, przygotowanie prezentacji do ce-
lów handlowych, przygotowanie skomputeryzowanej ra-
chunkowości, przygotowanie spisów inwentarza, przygoto-
wywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, 
przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, przygotowywanie CV na rzecz in-
nych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przy-
gotowywanie dokumentów związanych z działalnością go-
spodarczą, przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamo-
wych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowy-
wanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi 
na zapytania telefoniczne, przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, przygotowywanie i kompilacja rapor-
tów i informacji biznesowych i handlowych, przygotowywa-
nie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach 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 i wypełnianie ze-
znań podatkowych, przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, przygotowywanie kopert z wypłatą, przygotowywa-
nie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów rekla-
mowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie list adreso-
wych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygo-
towywanie materiałów promocyjnych i merchandisingo-
wych dla osób trzecich, przygotowywanie opracowań pro-
jektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, 
przygotowywanie pakietów płacowych, przygotowywanie 
planów marketingowych, przygotowywanie pokazów 
dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, przygotowy-
wanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie 
pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie prezen-
tacji w celach reklamowych, przygotowywanie prezentacji 
w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji do ce-
lów działalności gospodarczej, przygotowywanie profesjo-
nalnych bilansów dla firm, przygotowywanie publikacji re-
klamowych, przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla 
osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamówienie dla 
osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygo-
towywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przed-
siębiorstw, przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie ulotek rekla-
mowych, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodar-
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czej, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przy-
gotowywanie wystaw w celach komercyjnych, przygotowy-
wanie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatko-
wych i doradztwo podatkowe, psychotechnika (dobór per-
sonelu za pomocą metod -), publikacja reklam, publikacja 
treści reklamowych, publikowanie druków do celów rekla-
mowych, publikowanie druków do celów reklamowych 
w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamo-
wej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publi-
kowanie materiałów reklamowych online, publikowanie ma-
teriałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rachunkowość, rachunkowość komputerowa, rachunko-
wość, księgowość i audyt, rachunkowość na rzecz osób trze-
cich, rachunkowość, w szczególności księgowość, rachunko-
wość w zakresie zarządzania kosztami, raporty i badania 
rynkowe, raporty z analiz rynkowych, realizacja zadań steno-
graficznych na zamówienie, redagowanie tekstów reklamo-
wych, rejestracja i transkrypcja zapisanych wiadomości, reje-
stracja komunikatów pisemnych i danych, rejestracja pojaz-
dów i przeniesienie tytułu własności, rejestracja zwrotu klu-
czy, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej od-
powiedzi, reklama biznesowych stron internetowych, rekla-
ma i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama kore-
spondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych, re-
klama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badaw-
czych, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficz-
nych, reklama radiowa, reklama rekrutacji personelu, reklama 
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem 
przewodnika online 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 wiązanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za po-
mocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, rekla-
ma związana z transportem i dostawą, reklamowanie filmów 
kinematograficznych, reklamowanie kin, reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklamowanie 
samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, re-
klamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców, 
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie 
usług tych dostawców, reklamowe i sponsorowane teksty 
(tworzenie -), reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń -), 
reklamy kinowe, reklamy montowane na dachach taksówek, 
reklamy online, reklamy prasowe (przygotowywanie -), rekla-
my radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewi-
zyjne, rekrutacja [casting] aktorów, rekrutacja dyrektorów dla 
spółek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja działaczy 
politycznych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu 
do pomocy w biurze, rekrutacja personelu informatycznego, 
rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja perso-
nelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, 
rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, re-

krutacja pracowników wspomagających prace biurowe, re-
krutacja tymczasowego personelu technicznego, reproduk-
cja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, rozliczanie kosztów telefonicznych, rozpoczynanie 
rozmów telefonicznych dla osób trzecich, rozpowszechnia-
nie broszur reklamowych, rozpowszechnianie danych w za-
kresie działalności gospodarczej, rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, rozpowszechnianie informacji na te-
mat rekrutacji absolwentów, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów 
drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, 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 ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyj-
nych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, roz-
powszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Interne-
cie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie 
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyj-
nych, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, roz-
prowadzanie próbek dla celów reklamowych, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, rozwój systemów zarządzania szpitalami, 
rynkowe badania opinii publicznej, selekcja personelu, skle-
powe usługi detaliczne związane z dywanami, skomputery-
zowana edycja tekstów, skomputeryzowana kompilacja list 
zamówień, skomputeryzowana kompilacja indeksów klien-
tów, skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu 
inwentarza, skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, 
skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowana pro-
mocja działalności gospodarczej, skomputeryzowana ra-
chunkowość, skomputeryzowana weryfikacja danych, skom-
puteryzowane badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzo-
wane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowane 
prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane przetwa-
rzanie danych, skomputeryzowane przygotowanie spisu in-
wentarza, skomputeryzowane usługi informacyjne w za-
kresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane 
usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności go-
spodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane 
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, skomputery-
zowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzo-
wane usługi w zakresie składania zamówień online, skompu-
teryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzo-
wane zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane za-
rządzanie danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestra-
mi, skomputeryzowane zarządzanie zapasami, skomputery-
zowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz 
osób trzecich], skomputeryzowane zarządzanie biurem, śle-
dzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób 
do celów badania sprawozdań finansowych, śledzenie i mo-
nitorowanie zmian cen benzyny dla innych osób do celów 
badania sprawozdań finansowych, sondowanie rynku, sorto-
wanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, spe-
cjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących 
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działalności gospodarczej, spełnianie funkcji działu kadr dla 
osób trzecich, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządza-
nie bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów, spo-
rządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, spo-
rządzanie faktur, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sporządzanie informacji sta-
tystycznych dotyczących działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], 
sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, sporządzanie raportów do-
tyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej, 
sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie ra-
portów gospodarczych, sporządzanie raportów handlo-
wych, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie 
statystyk, sporządzanie statystyk politycznych, sporządzanie 
wyciągów z konta, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprze-
daż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do za-
kupu usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart przed-
płaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunika-
cyjnych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu treści multimedialnych, statystyczne ba-
dania biznesowe, statystyczne badania rynkowe, statystycz-
ne zestawienia, strategiczna analiza biznesowa, subskrypcje 
pakietów mediów informacyjnych, świadczenie doradczych 
usług marketingowych dla producentów, świadczenie po-
mocy w zakresie działalności gospodarczej, świadczenie 
usług administracyjnych dla instytucji akademickich w za-
kresie zapisów na kursy online, świadczenie usług na rzecz 
instytucji akademickich w zakresie zarządzania kursami aka-
demickimi, świadczenie usług porównania cen online, 
świadczenie usług sekretarskich, świadczenie usług sekretar-
skich podczas tworzenia firmy, świadczenie usług w zakresie 
reklamy komputerowej, świadczenie usług w zakresie katalo-
gów informacji handlowych online, świadczenie usług zarzą-
dzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych doty-
czących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, 
świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą 
na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, systematy-
zowanie danych w komputerowych bazach danych, teksty 
(tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], tele-
marketing, testowanie marki, testowanie w celu określenia 
kompetencji zawodowych, transkrypcja, transkrypcja da-
nych, transkrypcja komunikatów, transkrypcja nagranych ko-
munikatów, transkrypcja wiadomości, transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], tworzenie komputerowych baz da-
nych, tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie reje-
strów dotyczących importerów, tworzenie rejestrów doty-
czących eksporterów, tworzenie reportaży reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe wyznaczenie 
pracowników, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
tymczasowy przydział personelu, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnia-
nie biznesowych informacji statystycznych, udostępnianie 
danych statystycznych z badań rynkowych, udostępnianie 
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie in-
formacji z zakresu działalności gospodarczej, również za po-
średnictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form 
przekazu danych, udostępnianie informacji dotyczących 
handlu zagranicznego, udostępnianie informacji na temat 
handlu zagranicznego, udostępnianie informacji dotyczą-
cych kont [rachunkowość], udostępnianie informacji doty-
czących przetwarzania danych, udostępnianie informacji 
dotyczących handlu, udostępnianie informacji na temat 
działalności gospodarczej, udostępnianie informacji bizneso-

wych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji bizneso-
wych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostęp-
nianie informacji handlowych, 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 informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie 
katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem świato-
wej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] 
informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie 
katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu 
upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udo-
stępnianie online przewodników reklamowych zawierają-
cych towary i usługi osób trzecich prowadzących handel 
online w Internecie, udostępnianie porad dotyczących kon-
sumenckich produktów kosmetycznych, udostępnianie po-
rad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazy-
nach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, udostępnianie raportów marketingowych, 
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych 
z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzo-
wanych informacji handlowych, udostępnianie skomputery-
zowanych informacji związanych z dokumentacją gospodar-
czą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji do-
tyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji doty-
czących marketingu, udzielanie informacji dotyczących ba-
dań rynkowych, udzielanie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, udzie-
lanie informacji dotyczących działalności gospodarczej 
za pośrednictwem terminali komputerowych, udzielanie in-
formacji handlowych, udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint 
venture, udzielanie informacji o działalności gospodarczej 
dotyczących franchisingu, udzielanie informacji rynkowej 
w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie 
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad 
dla konsumentów o produktach, udzielanie porad konsu-
menckich dotyczących produktów, udzielanie porad w za-
kresie metod i technik sprzedaży, udzielanie statystycznych 
informacji o działalności gospodarczej dotyczących zagad-
nień medycznych, umieszczanie reklam, usług outsourcingu 
w dziedzinie analityki biznesowej, usługi administracyjne 
w zakresie skierowań lekarza, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usłu-
gi administracyjne w zakresie rejestracji kart kredytowych, 
usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do generalnych wykonawców budowlanych, usługi admini-
stracyjne w zakresie zarządzania sprawami na wokandzie, 
usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do zakładów ubezpieczeniowych, usługi administracyjne 
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi ad-
ministracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpi-
tala, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, 
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usługi administracyjne w zakresie programów przekazywa-
nia udziałów pracownikom, usługi administracyjne w zakre-
sie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usługi admini-
stracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi administro-
wania działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, 
usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzi-
nie opieki zdrowotnej, usługi agencji eksportowo-importo-
wych, usługi agencji eksportowych, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, usługi agencji importowych, usługi 
agencji informacji handlowej, usługi agencji informacyjnej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi agencji literac-
kich obejmujące negocjowanie umów, usługi agencji marke-
tingowych, usługi agencji modelek i modeli do celów pro-
mocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane 
z promocją sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli zwią-
zane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do celów 
reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi agen-
cji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi 
agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży elek-
tronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie za-
trudniania pracowników biurowych, usługi agencji pośred-
nictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie 
zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, usługi 
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekreta-
rek, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, 
usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, 
usługi agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie pro-
mowania osobistości świata sportu, usługi agencji w zakresie 
rekrutacji personelu, usługi agencji wyszukiwania talentów 
[impresariat w działalności artystycznej], usługi agencji zaku-
pu, usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji 
osób w celach biznesowych, usługi analizy i informacji bizne-
sowej oraz badania rynkowe, usługi aukcji i aukcji odwrot-
nych, usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne, 
usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne online, 
usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi 
aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badań 
rynku dla wydawców, usługi badań rynku dotyczące me-
diów nadawczych, usługi badawcze w zakresie reklamy 
i marketingu, usługi badawcze związane z reklamą, usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu 
do żywności, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pra-
cy tymczasowej, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie 
personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa 
pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi 
biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usłu-
gi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycz-
nego, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur 
w zakresie pisania na maszynie, usługi biura pośrednictwa 
pracy, usługi biurowe dla elektronicznego operowania dany-
mi, usługi biurowe dla elektronicznego zestawiania danych, 
usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia danych, 
usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprze-
daży, usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biu-
rowe w zakresie organizowania spotkań, usługi biznesowe 
biegłych księgowych, usługi dekorowania wystaw w celach 
reklamowych, usługi detaliczne związane z nożami kuchen-
nymi, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej  
online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między rekla-
modawcami a właścicielami stron internetowych, usługi do-
radcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi do-
radcze dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze dotyczące 
zakupu towarów w imieniu firm, usługi doradcze dotyczące 

badań rynku, usługi doradcze dotyczące rachunkowości 
handlowej, usługi doradcze dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospo-
darczej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodar-
czej związane z prowadzeniem franszyz, usługi doradcze 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sekto-
rze publicznym, usługi doradcze dotyczące reklamy, promo-
cji i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalno-
ści gospodarczej i zarządzania nią, usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji perso-
nelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji im-
portowo-eksportowych, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi doradcze odnoszące się do akcji promo-
cyjnych, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania ma-
teriałów piśmiennych, usługi doradcze pośrednictwa pracy, 
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące wyboru komputerów, usługi doradcze w zakresie stra-
tegii w działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie sporządzania listy płac, usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie za-
rządzania handlowego, usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w za-
kresie przejęć firm, usługi doradcze w zakresie planowania 
handlowego, usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, 
usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące przedsiębiorstw handlowych, usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
przedsiębiorstw przemysłowych, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wyna-
lazków, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsię-
biorstw franchisingowych, usługi doradcze w zakresie admi-
nistrowania przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zakresie 
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwa-
mi, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, 
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi dorad-
cze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usłu-
gi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem da-
nych, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, 
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, 
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi 
doradztwa biznesowego, usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące ad-
ministrowania technologią informacyjną, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi 
doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania 
transakcji handlowych, usługi doradztwa w zakresie obsa-
dzania stanowisk, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi do-
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radztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradz-
twa w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usłu-
gi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem 
hotelami, usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie 
działalności gospodarczej, usługi dotyczące informacji i ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi doty-
czące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi dotyczące znale-
zienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi dystrybucji mate-
riałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośred-
nictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi edycji tekstów, 
usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi elektronicznego zarządzania zapasami, usługi 
fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą dla firm, usługi franczyzowe związane z po-
mocą w zakresie marketingu, usługi gromadzenia danych 
z badań rynku, usługi handlowe online, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detaliczne-
go online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi 
handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów na-
granych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online 
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi 
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone 
przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego online obej-
mującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami ku-
chennymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie baterii, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulato-
rów, usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego 
związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z po-
bieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego 
w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu 
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu deta-
licznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi 
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowe-
go, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramo-
wania komputerowego, usługi importowo-eksportowe, 
usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi infor-
macji biznesowej, usługi informacji handlowej w zakresie 
wina, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi 
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodo-
wej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informa-
cyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informa-
cyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru naby-
wanych towarów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
taryf, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla kon-
sumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi informacyj-
ne w zakresie rynku konsumentów, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 

z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-
-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania da-
nych, usługi inspekcji i unowocześniania procesów bizneso-
wych, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsię-
biorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, 
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, usługi klubów książki prowadzących 
sprzedaż detaliczną dla członków, usługi komputerowego 
gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone 
na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi komputerowego 
maszynopisania, usługi komputerowego przetwarzania in-
formacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi komuni-
kacji korporacyjnej, usługi konsultacji biznesowych w branży 
rolniczej, usługi konsultacji biznesowych dotyczące plano-
wania i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne doty-
czące pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i do-
radcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi konsultacyj-
ne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampania-
mi pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampa-
nii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii po-
zyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie marke-
tingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie pla-
nowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsul-
tacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi konsul-
tacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmu-
jącego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie marke-
tingu internetowego, usługi konsultingowe w zakresie księ-
gowości podatkowej, usługi konsultingowe związane z za-
rządzaniem, usługi konsultingowe związane z personelem, 
usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, usługi księgo-
we na potrzeby fuzji i przejęć, usługi księgowe związane 
ze ściąganiem należności, usługi lobbingu handlowego, 
usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, usługi 
marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomo-
cą sieci cyfrowych, usługi marketingowe w dziedzinie podró-
ży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie spor-
tów elektronicznych, usługi marketingu bezpośredniego, 
usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], 
usługi maszynopisania, usługi menadżerskie świadczone 
na rzecz modeli i modelek, usługi menedżerskie dla spor-
towców, usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi na-
wiązywania kontaktów zawodowych, usługi obejmujące re-
jestrację danych statystycznych, usługi obejmujące trans-
krypcję danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie 
danych statystycznych, usługi oceny rynku, usługi odbiera-
nia zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi online z zakre-
su nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi outsour-
cingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodar-
czej, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami, usługi planowania dla przedsiębiorstw, usługi 
planowania kariery, usługi planowania w celu badań marke-
tingowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi po-
równywania cen, usługi porównywania cen energii, usługi 
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porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usłu-
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowe-
go i powierzchni reklamowych, usługi pośrednictwa związa-
ne z reklamowaniem, usługi prenumeraty gazet, usługi pre-
numeraty gazet dla osób trzecich, usługi prezentowania 
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub 
modeli, usługi programów lojalnościowych dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, usługi promocyjne i rekla-
mowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, usługi promocyjne związane z imprezami w zakre-
sie sportów elektronicznych, usługi promocyjno-marketin-
gowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi prowa-
dzenia ewidencji udziałowców, usługi przedstawicielstw 
handlowych, usługi przeglądu prasy, usługi przepisywania 
nagranych raportów lekarskich, usługi przetwarzania danych 
w trybie online, usługi przetwarzania danych, usługi prze-
twarzania danych w dziedzinie transportu, usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi prze-
twarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi przetwarza-
nia danych online, usługi przypominania o spotkaniach [pra-
ce biurowe], usługi public relations, usługi rachunkowe w za-
kresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi 
rachunkowości w zakresie czesnego, usługi redaktorów 
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi 
rejestracji kart kredytowych, usługi rejestrowania pracowni-
ków, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla architektów, 
usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe dla 
kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi rekla-
mowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe do-
tyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe doty-
czące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące 
baz danych, usługi reklamowe dotyczące przemysłu mor-
skiego, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe 
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, 
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 promocyjne, usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne 
oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promo-
cyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi rekla-
mowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakre-
sie chorób, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi rekla-
mowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsa-
mości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe 
i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe ukierun-

kowane na promowanie działań zwiększających świado-
mość społeczeństwa w zakresie kwestii inicjatyw środowi-
skowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamo-
we w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
opieki społecznej, usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe, 
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi 
reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamo-
we w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchi-
singu, usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości spo-
łecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych 
sklepach, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi rekla-
mowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe w za-
kresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach kore-
spondencji masowej, usługi reklamowe w zakresie urządzeń 
do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie pro-
duktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komer-
cjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośred-
nictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamo-
we za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe 
za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszo-
nych przez człowieka, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy 
na balonach, usługi reklamowe związane z przemysłem po-
jazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z praca-
mi publicznymi, usługi reklamowe związane z robotami pu-
blicznymi, usługi reklamowe związane z rekrutacją persone-
lu, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowy-
mi, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, usługi reklamowe związane z książkami, usługi 
reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi 
reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, usługi re-
klamy graficznej, usługi reklamy politycznej, usługi reklamy 
prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi rekrutacji per-
sonelu do sprzedaży i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi 
relacji z mediami, usługi reprograficzne, usługi rezerwacji za-
trudnienia dla artystów scenicznych, usługi rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, usługi sekretariatu, usługi se-
kretarskie, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie 
świadczone przez hotele, usługi sekretarskie świadczone 
w biurach firm, usługi sekretarskie świadczone w biurze fir-
my, usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi składania zamówień hurtowych, usługi sklepów deta-
licznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych 
zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwat-
chów, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami 
komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zaba-
wek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor-
towych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestro-
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wanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle-
niem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami na-
ukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazda-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schła-
dzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deko-
racjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie filiżanek i szklanek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu go-
spodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 

usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi stenograficzne, usługi stenograficzno-sekretar-
skie, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy 
w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniar-
skiego, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowi-
cie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi szacowania 
ryzyka w działalności gospodarczej, usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzeda-
ży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą, usługi w zakre-
sie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w zakre-
sie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie analiz ryn-
kowych, usługi w zakresie analizy danych dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy rynków doty-
czące sprzedaży towarów, usługi w zakresie analizy rynku 
dotyczące sprzedaży antyków, usługi w zakresie analizy ryn-
ków dotyczące dostępności towarów, usługi w zakresie ana-
lizy cen, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostęp-
ności antyków, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów 
detalicznych, usługi w zakresie badań dotyczących działal-
ności gospodarczej, usługi w zakresie badań i analiz rynko-
wych, usługi w zakresie badań rynku dotyczące mediów 
nadawczych, usługi w zakresie badań rynku dla wydawców, 
usługi w zakresie badań w dziedzinie działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie 
Business Intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakre-
sie czynności biurowych, usługi w zakresie dekoracji okien 
i aranżacji wystaw, usługi w zakresie dekorowania wystaw 
sklepowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsię-
wzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy 
dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fak-
turowania, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, usługi w za-
kresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakresie 
informacji rynkowych dotyczących poziomu indeksów, usłu-
gi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowych do-
starczanych poprzez dostęp do komputerowych baz da-
nych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakre-
sie informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowy-
mi, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące rapor-
tów handlowych, usługi w zakresie informacji handlowych 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie inspekcji 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie konsultacji doty-
czącej handlu zagranicznego, usługi w zakresie księgowości 
i rachunkowości, usługi w zakresie kupna, usługi w zakresie 
licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie marketin-
gu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarcze-
go, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie nabywania 
wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usłu-
gi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, usługi w za-
kresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, usługi w zakresie obsadzania stanowisk kie-
rowniczych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy 
dla asystentów osobistych, usługi w zakresie obsadzania sta-
nowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie ob-
sadzania stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi w zakre-
sie oceny kosztów, usługi w zakresie oceny podmiotów go-
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spodarczych, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakre-
sie odbierania telefonów [dla osób trzecich], usługi w zakre-
sie odbierania telefonów, usługi w zakresie odbierania telefo-
nów i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi w zakresie organizowania pokazów 
towarów handlowych, usługi w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie pla-
nowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie pokazów towarów, usługi w zakresie porównywa-
nia cen, usługi w zakresie porównywania zakupów, usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie powielania 
[kopiowania], usługi w zakresie powitań telefonicznych 
świadczone na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie pozy-
cjonowania marki, usługi w zakresie pracowników tymczaso-
wych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za po-
średnictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie 
procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, usługi 
w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników 
[zwolnienia monitorowane], usługi w zakresie programów 
lojalnościowych, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w za-
kresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem teleksu, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, usługi w zakresie przedstawienia weksli, usługi w zakre-
sie przenoszenia pracowników, usługi w zakresie przeprowa-
dzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji persone-
lu], usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie przepro-
wadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związa-
nych z korzystaniem z Internetu, usługi w zakresie przetwa-
rzania danych, usługi w zakresie publikowania tekstów rekla-
mowych, usługi w zakresie rachunkowości śledczej, usługi 
w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie re-
jestracji samochodów, usługi w zakresie reklamy prasowej, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w za-
kresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi 
w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-
-telewizyjnych, usługi w zakresie rozliczeń, usługi w zakresie 
rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, usługi 
w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 
usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz 
lekarzy, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone 
na rzecz szpitali, usługi w zakresie składania zamówień [dla 
osób trzecich], usługi w zakresie sporządzania listy płac, usłu-
gi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie staty-
stycznych informacji biznesowych, usługi w zakresie staty-
stycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi 
w zakresie stenografii, usługi w zakresie strategii bizneso-
wych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w za-
kresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie tożsa-
mości korporacyjnej, usługi w zakresie transkrypcji, usługi 
w zakresie transkrypcji telekonferencji, usługi w zakresie two-
rzenia marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), usługi w zakresie tymczasowego przydziału pra-
cowników, usługi w zakresie udostępniania informacji doty-
czących handlu zagranicznego, usługi w zakresie wyceny 
marki, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, usługi w zakresie wyszukiwania stano-

wisk pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie wyszuki-
wania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania 
i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszu-
kiwania danych z badań rynku, usługi w zakresie wyszukiwa-
nia danych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie 
wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie zakupu środków przekazu 
[miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz 
z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień online, 
usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla 
techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie zarzą-
dzania personelem reklamowym, usługi w zakresie zarządza-
nia inwentarzem, usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży deta-
licznej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz hurtowni, usługi w zakresie zarządzania in-
wentarzem części i komponentów świadczone na rzecz wy-
twórców i dostawców, usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących 
usługi rozrywkowe, usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządza-
nia targami, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów par-
kingowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi 
w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdo-
wania zatrudnienia dla stażystów, usługi wprowadzania da-
nych, usługi wprowadzania danych komputerowych, usługi 
wprowadzania produktów na rynek, usługi wsparcia admini-
stracyjnego i przetwarzania danych, usługi współpracy 
z blogerami, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi 
wynajmu automatów do sprzedaży, usługi wypełniania ze-
znań podatkowych, usługi wyszukiwania i wybierania kadry 
kierowniczej, usługi zarządzania aktami, mianowicie indek-
sowanie dokumentów dla osób trzecich, usługi zarządzania 
bazami danych, usługi zarządzania biurowego [dla osób trze-
cich], usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstw, usługi zarządzania biznesowego dla piłka-
rzy, usługi zarządzania danymi, usługi zarządzania działalno-
ścią gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi 
zarządzania hotelami [dla osób trzecich], usługi zarządzania 
i doradcze w działalności gospodarczej, usługi zarządzania 
łańcuchem dostaw, usługi zarządzania społecznością online, 
usługi zarządzania sprzedażą, usługi zarządzania zapasami, 
usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrze-
nia towarów na rzecz innych, usługi zlecania na zewnątrz 
w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz 
innych, usługi związane z listami prezentów, usługi związane 
z personelem, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, 
ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglądalności au-
dycji telewizyjnych, weryfikacja przetwarzania danych, wkła-
danie materiałów drukowanych do kopert, wprowadzanie 
i przetwarzanie danych, wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, wsparcie administracyjne w zakresie odpowie-
dzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie dla pracowników 
w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wsparcie 
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i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą i jej organizacji, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębior-
stwa, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospo-
darczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem, wybór kadr kierowniczych, wycena 
cyklu życia do celów biznesowych, wycena firm, wyceny do-
tyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlo-
wych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębior-
stwach, wyceny handlowe, wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wydolność 
przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie -), wykonywanie ma-
teriałów reklamowych, wynajem automatów sprzedających 
na karty, wynajem automatów sprzedających na monety, 
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 dystrybutorów automatycznych, wyna-
jem fotokopiarek, wynajem maszyn do pisania, wynajem 
maszyn lub urządzeń biurowych, wynajem materiałów rekla-
mowych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem po-
wierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajem po-
wierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni 
reklamowej w mieniu należącym do kolei, wynajem po-
wierzchni reklamowej w pociągach, wynajem powierzchni 
reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzch-
ni reklamowej na stronach internetowych, wynajem prze-
strzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń 
o pracę, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem sprzętu biu-
rowego, wynajem sprzętu do elektronicznego terminala ka-
sowego, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajem 
urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wy-
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, wynajmowanie wszelkich materiałów 
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
wypożyczanie billboardów cyfrowych, wypożyczanie foto-
kopiarek, wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, wy-
pożyczanie maszyn do pisania, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypoży-
czanie urządzeń reklamowych, wypożyczanie wyposażenia 
biurowego w obiektach do co-workingu, wystawianie ra-
chunków, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wyszukiwanie infor-
macji w plikach informatycznych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, wyszukiwanie miejsc pracy, wywiady dla badań jako-
ściowych rynku, wywiady dotyczące badań jakościowych 
rynku, zadania kopiowania dokumentów, załatwianie prenu-
meraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, zamieszczanie 
ogłoszeń dla osób trzecich, zamówienia handlowe (zarzą-
dzanie w zakresie -), zaopatrzenie osób trzecich w napoje al-
koholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], za-
pewnianie agentów handlowych na umowę, zapewnianie 
konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlo-
wych, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyj-

nych, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zapewnianie przedstawicieli handlowych, 
zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wspar-
cia, zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w za-
kresie zarządzania inwentarzem leków, zapewnienie perso-
nelu administracyjnego, zapewnienie personelu sprzedają-
cego, zapis informacji na kartach perforowanych [funkcje 
biurowe], zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowa-
nia towarów i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie ad-
ministracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług 
świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie aktami 
finansowymi, zarządzanie bazami danych, zarządzanie biura-
mi działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządza-
nie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biz-
nesowe dla sklepów, zarządzanie biznesowe hotelami, za-
rządzanie biznesowe klubami sportowymi, zarządzanie biz-
nesowe lokalami rozrywkowymi, zarządzanie biznesowe 
na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie biznesowe 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie 
biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych osób, zarzą-
dzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami bro-
kerskimi na zasadzie podwykonawstwa, zarządzanie doku-
mentacją biznesową, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], zarządza-
nie działalnością handlową, zarządzanie działalnością gospo-
darczą [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie handlu, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sporto-
wych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospo-
darczą dotyczące osobistości świata sportu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm 
usługowych, zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo 
w zakresie -), zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi 
doradcze w -), zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, zarządzanie firmą [na rzecz 
osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trze-
cich], zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich],  
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie i kompi-
lacja komputerowych baz danych, zarządzanie klinikami me-
dycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie komputerowy-
mi bazami danych, zarządzanie kontami, fakturowanie 
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
kosztami medycznymi, zarządzanie kosztami opieki zdro-
wotnej, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie na rzecz za-
wodowych sportowców, zarządzanie personalne (doradz-
two w zakresie -), zarządzanie personelem, zarządzanie per-
sonelem w celach reklamowych, zarządzanie personelem 
zajmującym się sprzedażą, zarządzanie personelem zajmują-
cym się marketingiem, zarządzanie planami dotyczącymi 
preferowanych dostawców, zarządzanie planami dotyczący-
mi przedpłaconej opieki medycznej, zarządzanie planami 
emerytalnymi pracowników, zarządzanie planami świadczeń 
socjalnych dla pracowników, zarządzanie procesami bizne-
sowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami 
biznesowymi, zarządzanie procesami gospodarczymi i do-
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radztwo w tym zakresie, zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie pro-
gramami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, 
zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi 
znaczki handlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, 
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promo-
wania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami 
świadczeń pracowniczych, zarządzanie programem rabato-
wym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek 
na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart człon-
kowskich, zarządzanie projektami działalności gospodarczej 
[dla osób trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie promocją sławnych osób, 
zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, 
zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w spra-
wach demograficznych, zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlu detalicznego dla osób trzecich, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej 
dla osób trzecich, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie 
rachunkowością, zarządzanie relacjami z klientami, zarządza-
nie restauracjami dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, zarządzanie w działalności handlowej, zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pra-
cujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w imieniu przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatry-
wania w materiały biurowe, zarządzanie w zakresie zamó-
wień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień zakupowych, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekru-
tacji personelu, zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy online, zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, zbieranie biznesowych danych 
statystycznych, zbieranie danych dotyczących działalności 
gospodarczej, zbieranie i analizy informacji i danych związa-
nych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, zdobywa-
nie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób 
trzecich], zestawianie danych w komputerowych bazach da-
nych, zestawianie katalogów biznesowych online, zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, zestawienia statystyczne, zestawienia statystycz-
ne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], 
znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, znaj-
dowanie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrud-
nienia dla personelu, znajdowanie zatrudnienia dla persone-
lu zajmującego się projektowaniem, 38 agencje informacyj-
ne, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą 
kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna poczta elektro-
niczna, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obra-
zów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, 
bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głoso-
wych, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów 
telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie 
danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obra-
zów, bezprzewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowy 
transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji 
bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych 
przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośred-
nictwem cyfrowej telefonii komórkowej, blokowanie połą-
czeń telefonicznych, cyfrowa transmisja danych za pośred-
nictwem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo 
w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie teleko-
munikacji, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, 
dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą 
telekomunikacji, dostarczanie dokumentów online za po-

średnictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie 
elektronicznych łączy komunikacyjnych, dostarczanie i wy-
najem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostar-
czanie informacji komunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o telekomunikacjach, dostarczanie informacji z książek tele-
fonicznych dla abonentów, dostarczanie informacji z książek 
telefonicznych w celu umożliwienia połączeń telekomunika-
cyjnych, dostarczanie informacji z książek telefonicznych, 
dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, 
dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za po-
średnictwem Internetu, dostarczanie raportów dotyczą-
cych łączności, dostarczanie wiadomości drogą elektro-
niczną, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmi-
sji elektronicznej, dostarczanie wiadomości za pośrednic-
twem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczenie 
urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej, dostęp 
do treści, stron Internetowych i portali, dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, dzierżawa czasu dostępu 
do witryn internetowych [ISP], dzierżawa łączy telefonicz-
nych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu 
do sieci komputerowych, dzierżawa linii telekomunikacyj-
nych, dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa 
megafonów, dzierżawa obwodów telefonicznych, dzierżawa 
pojemności satelitarnej, dzierżawa sprzętu do przywoływa-
nia, elektroniczna transmisja instrukcji, elektroniczna transmi-
sja wiadomości i danych, elektroniczna transmisja danych 
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urzą-
dzeń elektronicznych, elektroniczna transmisja poczty i wia-
domości, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna 
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali kom-
puterowych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych 
i dokumentów, elektroniczna transmisja wiadomości, elek-
troniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, doku-
mentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymiana da-
nych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych 
w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych, elektroniczna wymiana wiadomości za po-
średnictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatro-
omów] oraz forów internetowych, elektroniczne przekazy-
wanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne 
przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików, elek-
troniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie 
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesy-
łanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez 
światową sieć komputerową, elektroniczne usługi przekazy-
wania wiadomości, elektryczna transmisja danych w ramach 
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ra-
mach Internetu, emisja abonowanych programów telewizyj-
nych, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja 
i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-
-view], emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem 
sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja programów 
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] 
i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów tele-
wizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja radiowa, emi-
sja telewizyjna, emisja treści wideo, emitowanie filmów kino-
wych za pośrednictwem satelitów, emitowanie filmów kino-
wych za pośrednictwem telewizji, emitowanie i transmito-
wanie programów telewizji kablowej, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, forum dyskusyjne (udo-
stępnianie Internetu dla -), informacja o łączności, informacja 
o telekomunikacji, interaktywne przesyłanie treści wideo 
przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania progra-
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mów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, in-
teraktywne usługi teletekstowe, interaktywne usługi wide-
otekstowe, komórkowe usługi radiotelefoniczne, kompute-
rowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą ko-
dów dostępu lub terminali, komputerowa transmisja wiado-
mości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie da-
nych, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja dro-
gą radiową, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem 
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów In-
ternetowych, komunikacja peer-to-peer, komunikacja po-
między komputerami, komunikacja przez dalekopis, komuni-
kacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, ko-
munikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja przez sieci 
światłowodowe, komunikacja przez telefony komórkowe, 
komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja 
przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową 
lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telegraficzna, 
komunikacja telewizyjna w celu zebrań, komunikacja w celu 
wymiany danych w formie elektronicznej, komunikacja 
za pomocą fal elektromagnetycznych, komunikacja za po-
mocą środków elektronicznych, komunikacja za pomocą 
systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic-
twem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, 
komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja 
za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], ko-
munikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych od-
powiedzi głosowych [IVR], konsultacje w zakresie sieci prze-
syłu danych, łączność faksowa, łączność komputerowa 
do przesyłania informacji, łączność poprzez sieci komputero-
we i dostęp do Internetu, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność przez telefony komórkowe, łączność 
przez telegram, łączność telegraficzna, łączność za pomocą 
komputera, łączność za pomocą telefonii mobilnej, łączność 
za pomocą telefonii komórkowej, łączność za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, lokalne 
i zamiejscowe usługi telefoniczne, międzynarodowa trans-
misja danych, międzynarodowy transfer danych, międzysta-
nowe usługi telefoniczne, mobilna komunikacja radiowa, 
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji 
medialnych treści rozrywkowych, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie 
cyfrowych treści audio, nadawanie dalekopisem, nadawanie 
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie informacji finanso-
wych przez satelitę, nadawanie informacji finansowych przez 
radio, nadawanie informacji finansowych przez telewizję, 
nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawa-
nie muzyki, nadawanie programów drogą radiową, nadawa-
nie programów przez satelitę, nadawanie programów tele-
wizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych drogą 
satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych i radio-
wych, nadawanie programów w telewizji, nadawanie pro-
gramów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Inter-
netu, nadawanie programów za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, nadawanie programów za pośrednic-
twem Internetu, nadawanie programów związanych z tele-
zakupami, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednic-
twem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci 
bezprzewodowych, nadawanie telegramów, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie treści audiowizualnych i multi-
medialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie wiado-
mości [środkami elektronicznymi], obsługa chat roomów, 
obsługa lokalnych sieci komputerowych, obsługa sprzętu 
do emisji radiowej, odbieranie i dostarczanie wiadomości 

za pomocą poczty elektronicznej, odbieranie i przesyłanie 
elektronicznych wiadomości, odbieranie i transmisja wiado-
mości, odbiór programów telewizyjnych do dalszej transmi-
sji dla abonentów, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, organizowanie [zapewnianie] usług konferen-
cji elektronicznych, pakietowa transmisja danych i obrazów, 
poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocz-
towe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, podca-
sting, pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług komu-
nikacyjnych telewizji kablowej, programy telewizyjne (trans-
misja -), przekaz danych za pomocą telekomunikacji, przeka-
zywanie danych przez telefon, przekazywanie danych za po-
mocą telekomunikacji, przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, przekazywanie informacji za pośrednictwem 
telefonu, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, prze-
kazywanie informacji za pomocą radia, przekazywanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie 
informacji do organizacji sprawozdawczych, przekazywanie 
informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przeka-
zywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych oraz Internetu, przekazywanie rozmów telefonicz-
nych, przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów, 
przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
Internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], prze-
łączanie rozmów telefonicznych lub połączeń telekomunika-
cyjnych, przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesy-
łanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesy-
łanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwa-
rzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego, prze-
syłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicz-
nych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunika-
cji, przesyłanie dokumentów faksem, przesyłanie dźwięków 
i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie faksów, przesyłanie 
informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą online, 
przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie informa-
cji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, prze-
syłanie informacji przez dalekopisy, przesyłanie informacji 
przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, przesyłanie infor-
macji przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji za po-
średnictwem sieci krajowych i międzynarodowych, przesyła-
nie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie 
informacji za pomocą dalekopisu, przez satelitę, przesyłanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie 
komunikatów o zagrożeniu [za pośrednictwem środków 
elektronicznych], przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla 
podróżnych [za pośrednictwem środków elektronicznych], 
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie oprogra-
mowania do rozrywki interaktywnej, przesyłanie poczty 
elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocz-
tą elektroniczną], przesyłanie skomputeryzowanych doku-
mentów, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu telewizyjne-
go, przesyłanie telegramów, przesyłanie [transmisja] wiado-
mości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednic-
twem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, 
przesyłanie webcastów, przesyłanie wiadomości, przesyłanie 
wiadomości za pośrednictwem telefonu, przesyłanie wiado-
mości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), prze-
syłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
przesyłanie wiadomości za pomocą dalekopisu, przesyłanie 
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie 
wiadomości za pomocą telefonu i faksu, przesyłanie zakodo-
wanych wiadomości i obrazów, przesyłanie zamówień drogą 
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elektroniczną, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną 
dla florystów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla 
kwiaciarzy, przydzielanie dostępu do Internetu, przydziela-
nie dostępu do baz danych w Internecie, przydzielanie do-
stępu do światowych sieci komputerowych, przydzielanie 
dostępu do komputerowej bazy danych, przydzielanie kana-
łów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezaku-
pami, przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, 
przywoływanie drogą radiową, radiotelefoniczne usługi ko-
munikacyjne, radiotelegraficzne usługi komunikacyjne, ra-
diowa łączność ruchoma, radiowe usługi informacyjne, ra-
diowe usługi przywoławcze, retransmisja obrazów za pomo-
cą satelity, retransmisja programów telewizyjnych za pośred-
nictwem satelity pozaziemskiej, retransmisja wiadomości 
[elektroniczna], rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych przekazywanych za pośred-
nictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem satelitów, satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej on-line, skomputeryzowane konsultacje w zakresie 
książek telefonicznych, świadczenie centralnych usług roz-
dzielczych dla elektronicznych sieci łączności, świadczenie 
usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart telefo-
nicznych lub kart debetowych, świadczenie usług komuni-
kacji głosowej przez Internet, świadczenie usług łączności 
on-line, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń 
i pokojów rozmów [chatroom], świadczenie usług poczty 
elektronicznej [email], świadczenie usług poczty elektro-
nicznej [e-mail], świadczenie usług w zakresie protokołu 
aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących 
bezpieczny kanał komunikacji, świadczenie usług w zakresie 
książek telefonicznych, świadczenie usług w zakresie prywat-
nych radioodbiorników przenośnych, świadczenie usług 
w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej, te-
lefonia bezprzewodowa, telefonia komórkowa, telefonia ko-
mórkowa (łączność -), telefoniczne usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefo-
nicznych, telegraficzne usługi, telegramy (łączność za pomo-
cą -), telegramy (przesyłanie -), telekomunikacja, telekomuni-
kacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (w tym 
strony Internetowe), telekomunikacja radiowa, telekomuni-
kacja za pomocą terminali komputerowych, systemów tele-
matycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, teleko-
munikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, teleko-
munikacyjne usługi dostępowe, telekonferencje, telekonfe-
rencje audio, telekopie (przesyłanie -), teleksowe usługi biu-
rowe, telematyczna komunikacja za pośrednictwem termi-
nali komputerowych, telematyczna transmisja danych i prze-
kaz plików, telematyczne wysyłanie informacji, teletransmisja 
radiowa drogą kablową, telewizja kablowa nadająca infor-
macje, telewizyjnych (transmisja programów -), transfer cy-
frowy danych, transfer danych drogą radiową, transfer infor-
macji drogą radiową, transfer informacji za pośrednictwem 
telefonu, transfer strumieniowy danych, transmisja audio, 
transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez świa-
tową sieć komputerową, transmisja danych, transmisja da-
nych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych 
drogą kablową, transmisja danych, dźwięków i obrazów 
za pośrednictwem satelitów, transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja da-
nych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja danych 
na rzecz osób trzecich, transmisja danych przez dalekopis, 

transmisja danych przez Internet, transmisja danych przez 
komputery, transmisja danych przez mikrofale, transmisja da-
nych przez pagery radiowe, transmisja danych przez radio, 
transmisja danych przez telefaks, transmisja danych przez 
wiązkę laserową, transmisja danych, wiadomości i informacji, 
transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, trans-
misja danych wspomagana komputerowo, transmisja da-
nych za pomocą środków elektronicznych, transmisja da-
nych za pomocą satelitów komunikacyjnych, transmisja da-
nych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja da-
nych za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja 
danych za pośrednictwem linii ISDN, transmisja danych 
za pośrednictwem satelity, transmisja depesz przez środki 
elektroniczne, transmisja dźwięków przez satelitę, transmisja 
dźwiękowa za pośrednictwem satelity, transmisja dźwięku 
i obrazu drogą satelitarną, transmisja dźwięku przez środki 
elektroniczne, transmisja dźwięku przez satelitę, transmisja 
dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja 
elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja filmów 
wideo, transmisja grafiki na telefony komórkowe, transmisja 
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
transmisja i odbiór radiowy, transmisja i odbiór [transmisja] 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej, transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogólno-
światowych sieci komputerowych, transmisja imprez w za-
kresie sportów elektronicznych, transmisja informacji do ce-
lów biznesowych, transmisja informacji do celów domo-
wych, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów 
telekomunikacyjnych, transmisja informacji pomiędzy kom-
puterami a stacjami roboczymi, transmisja informacji po-
przez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji po-
przez kody telematyczne, transmisja informacji przez kom-
putery przyłączone do tej samej sieci telematycznej, transmi-
sja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja infor-
macji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, transmisja informacji za pośrednictwem transferu da-
nych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja infor-
macji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, transmisja informacji za pośrednictwem optycznych 
sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pomocą 
dalekopisu, transmisja informacji związanych z preparatami 
farmaceutycznymi, medycyną i higieną, transmisja interak-
tywnych telewizyjnych przewodników programowych, 
transmisja komunikatów pisemnych w postaci telegramów, 
transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiado-
mości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunika-
tów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami teleko-
munikacyjnymi, transmisja materiałów wideo, filmów, obra-
zów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkow-
nika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 
transmisja nadawcza za pomocą satelity, transmisja nagrań 
dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, trans-
misja obrazów drogą satelitarną, transmisja obrazu za po-
średnictwem interaktywnych sieci multimedialnych, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików 
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez 
światową sieć komputerową, transmisja podkastów, transmi-
sja programów drogą satelitarną, transmisja programów dro-
gą kablową, transmisja programów drogą kablową i satelitar-
ną, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez 
satelitę, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych drogą kablową, transmisja programów telewi-
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zyjnych, transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, sygna-
łów i danych, transmisja publikacji elektronicznych online, 
transmisja radiowa informacji i innych programów, transmi-
sja satelitarna, transmisja satelitarna dźwięków, obrazów, sy-
gnałów i danych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, 
sygnałów i danych, transmisja skomputeryzowanych danych 
za pomocą radia, transmisja skomputeryzowanych danych 
drogą telewizyjną, transmisja skomputeryzowanych danych 
drogą kablową, transmisja strumieniowa danych, transmisja 
strumieniowa imprez w zakresie sportów elektronicznych, 
transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Inter-
necie, transmisja strumieniowa materiałów audio, wizual-
nych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, transmisja strumieniowa materiałów wideo 
w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów audio i wi-
deo w Internecie, transmisja strumieniowa telewizji przez In-
ternet, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz 
i dane, transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za po-
średnictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów 
transmisji danych, transmisja telegramów, transmisja telewizji 
kablowych, transmisja treści audio i wideo za pośrednic-
twem satelity, transmisja treści audio i wideo za pośrednic-
twem linii ISDN, transmisja treści audio i wideo za pośrednic-
twem sieci komputerowych, transmisja treści generowanych 
przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, transmisja 
treści multimedialnych przez Internet, transmisja treści wi-
deo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiado-
mości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i aktualności, 
transmisja wiadomości i obrazów, transmisja wiadomości 
przez telefaks, transmisja wiadomości za pomocą telegramu, 
transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, transmisja wiadomości za pomocą teleksu, trans-
misja wideo na żądanie, transmisja wizji za pomocą satelity, 
transmisja za pośrednictwem teleksu, transmisja zaszyfrowa-
nych komunikatów, transmisje audycji telewizyjnych, trans-
misje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie 
[kamery Internetowe], transmisje radiowe i telewizyjne, 
w tym również drogą sieci kablowych, transmisje telewizyj-
ne, udostępnianie czasu antenowego do celów komunika-
cyjnych, udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, 
udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, udo-
stępnianie forów Internetowych online, udostępnianie forów 
online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, 
udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, 
udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, udostępnia-
nie instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, 
udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów edu-
kacyjnych, udostępnianie Internetowego forum dyskusyjne-
go, udostępnianie komputerowej bazy danych, udostępnia-
nie łączności radiowej, udostępnianie łączności za pośred-
nictwem transmisji telewizyjnej, udostępnianie linii do cza-
tów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie linii telefo-
nicznych typu callstream [jedna linia umożliwiająca kilka 
rozmów jednocześnie], udostępnianie obiektów i sprzętu 
do wideokonferencji, udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line list LISTSERV 
do przesyłania wiadomości między użytkownikami kompu-
terów, udostępnianie online elektronicznych tablic informa-
cyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkow-
nikami komputerów, udostępnianie online forów do przesy-
łania wiadomości między użytkownikami komputerów, udo-
stępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu prze-
syłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, 
udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla ser-
wisów społecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów 
[chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komenta-

rzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udo-
stępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicz-
nych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości po-
między użytkownikami komputerów, udostępnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, 
udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego 
poza studiem, udostępnianie sprzętu do nadawania drogą 
radiową poza studiem, udostępnianie sprzętu do wideokon-
ferencji, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomu-
nikacyjnych, udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru 
drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych 
do wymiany danych elektronicznych, udostępnianie urzą-
dzeń łącznościowych za pomocą satelitów radiowych, udo-
stępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową, udo-
stępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych 
cyfrowych, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą 
kablową, udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożli-
wiających wymianę danych drogą elektroniczną, udostęp-
nianie usług czatu głosowego, udostępnianie usług wirtual-
nej sieci prywatnej [VPN], udostępnianie użytkownikom 
bezpiecznego zdalnego dostępu do prywatnych sieci kom-
puterowych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie 
wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom kom-
puterów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, udzie-
lanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyj-
nej wielu użytkownikom, udzielanie dostępu do telewizji in-
ternetowej, udzielanie informacji dotyczących telekomuni-
kacji, udzielanie informacji o emisji radiowej, udzielanie infor-
macji o nadawaniu telewizji kablowej, udzielanie informacji 
o taryfach telekomunikacyjnych, udzielanie informacji w za-
kresie komunikacji, udzielanie informacji związanych z ko-
munikacją bezprzewodową, udzielanie telewizyjnych infor-
macji związanych z radiotelefonami, umożliwianie dostępu 
osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, 
umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci 
komputerowej, umożliwianie łączności telegraficznej, umoż-
liwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośrednic-
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługa łącz-
ności elektronicznej za pomocą komputera, usługi agencji 
prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi 
agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], usługi agencji 
prasowych w zakresie telekomunikacji, usługi agencji praso-
wych w zakresie transmisji elektronicznej, usługi automa-
tycznego odbierania telefonu, usługi bezpiecznej transmisji 
danych, dźwięków i obrazów, usługi bezprzewodowego 
przesyłania wiadomości cyfrowych, usługi bezprzewodowej 
poczty głosowej, usługi bezprzewodowych central PBX, 
usługi centrali abonenckiej, usługi centrali telefonicznych, 
usługi charytatywne, mianowicie usługi telekomunikacyjne, 
usługi chat roomów, usługi chatroomów, usługi cyfrowej 
transmisji danych audio i wideo, usługi doradcze dotyczące 
sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące tele-
komunikacji, usługi doradcze i konsultacyjne związane 
z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bez-
przewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elek-
tronicznej, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, 
usługi dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców usług 
internetowych (ISP), usługi dostępu do Internetu, usługi do-
stępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, usługi dostę-
pu do telekomunikacji, usługi dotyczące bramek telekomu-
nikacyjnych, usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext], usługi 
elektronicznej agencji prasowej, usługi elektronicznej 
skrzynki pocztowej, usługi elektronicznej transmisji instrukcji, 
usługi elektronicznej transmisji głosu, usługi elektronicznej 
transmisji danych, usługi elektronicznej wymiany danych, 
usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, usługi emisji 
satelitarnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi emi-
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sji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, usługi emisji 
satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji telewizyjnej 
w telefonach komórkowych, usługi emisji treści audio i wi-
deo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi emisyj-
ne w zakresie telewizji opartej na protokole Internetowym 
(IPTV), usługi faksowe, usługi gromadzenia i przesyłania wia-
domości, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące 
nadawania programów, usługi informacyjne dotyczące sieci 
łączności elektronicznej, usługi informacyjne dotyczące tele-
komunikacji, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług 
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne on-line związane 
z telekomunikacją, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, 
usługi komunikacji audio, usługi komunikacji bezprzewodo-
wej, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów in-
ternetowych [VoIP], usługi komunikacji interaktywnej za po-
średnictwem komputerów, usługi komunikacji Internetowej, 
usługi komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie 
informacji, usługi komunikacji między bankami danych, usłu-
gi komunikacji przez płatne telefony, usługi komunikacji ra-
diowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi komunikacji sate-
litarnej dla użytkowników biznesowych, usługi komunikacji 
telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów 
obsługi telefonicznej, usługi komunikacji telegramowej, 
usługi komunikacji telematycznej, usługi komunikacyjne 
do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne, 
mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi komunikacyj-
ne między komputerami dla branży piwowarskiej, usługi ko-
munikacyjne przez dalekopisy, usługi komunikacyjne świad-
czone drogą elektroniczną, usługi komunikacyjne świadczo-
ne za pomocą telefaksu, usługi komunikacyjne umożliwiają-
ce przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz da-
nych, usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej trans-
misji obrazów, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonfe-
rencji, usługi komunikacyjne w zakresie telefonii zamiejsco-
wej, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii ko-
mórkowej, usługi komunikacyjne za pośrednictwem środ-
ków elektronicznych, usługi komunikacyjne za pośrednic-
twem sieci komputerowych, usługi konferencji sieciowych, 
usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie elektronicznej komunikacji, usłu-
gi kontrolowania rozmów telefonicznych, usługi krótkich 
wiadomości tekstowych [SMS], usługi łączności, usługi łącz-
ności audiowizualnej, usługi łączności cyfrowej, usługi łącz-
ności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej w zakre-
sie przygotowywania informacji finansowych, usługi łączno-
ści elektronicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, 
usługi łączności elektronicznej dla banków, usługi łączności 
elektronicznej dla instytucji finansowych, usługi łączności 
elektronicznej do transmisji za pośrednictwem anten, usługi 
łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredyto-
wych, usługi łączności i transmisji za pomocą telefaksu, usłu-
gi łączności kablowej, usługi łączności komputerowej, usługi 
łączności między komputerami, usługi łączności on-line, 
usługi łączności radiowej, usługi łączności satelitarnej, usługi 
łączności skomputeryzowanej, usługi łączności świadczone 
w Internecie, usługi łączności telefonii komórkowej, usługi 
łączności telefonicznej w samochodach, usługi łączności te-
legraficznej, usługi łączności (telegramy -), usługi łączności 
umożliwiające przesyłanie informacji, usługi łączności w za-
kresie dostarczania wiadomości o nagłych wypadkach, usłu-
gi łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych, usłu-
gi łącznościowe wykorzystujące częstotliwość radiową, usłu-
gi nadawania drogą kablowa i satelitarną, usługi nadawania 
interaktywnej telewizji i radia, usługi nadawania programów 

telewizji kablowej i telewizji, usługi nadawania programów 
telewizyjnych, usługi nadawcze, usługi nagrywania rozmów 
telefonicznych, usługi natychmiastowego przesyłania wia-
domości elektronicznych, usługi on-line, mianowicie przesy-
łanie wiadomości, usługi pocztowe przy wykorzystaniu In-
ternetu i innych sieci przesyłu danych, usługi poczty elektro-
nicznej i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicz-
nej dotyczące danych i głosu, usługi poczty elektronicznej 
i transmisji faksów, usługi poczty elektronicznej, usługi pocz-
ty elektronicznej dotyczące danych, usługi poczty głosowej, 
usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecz-
nościowych, usługi połączeń Internetowych dla klientów in-
dywidualnych i jednostek gospodarczych, usługi prowadze-
nia konferencji telefonicznych, usługi prowadzenia wide-
okonferencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, 
usługi przekierowywania rozmów telefonicznych, usługi 
przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, 
usługi przesyłania danych komputerowych, usługi przesyła-
nia danych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą 
hasła, usługi przesyłania głosu, usługi przesyłania i odbioru 
wiadomości, usługi przesyłania wiadomości teleksowych, 
usługi przesyłania wiadomości online, usługi przesyłania wia-
domości głosowych przez telefon, usługi przesyłania wiado-
mości, usługi przesyłania zdjęć, usługi przesyłu danych, usłu-
gi przywoławcze, usługi przywoławcze przez telefon, usługi 
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elek-
tronicznej], usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne, usłu-
gi radiokomunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomuni-
kacji wąskopasmowej, usługi radiowej telefonii komórkowej, 
usługi radiowo-telefaksowe, usługi sieci komunikacji radio-
wej, usługi sieci radiowo-telefonicznych na morzu, usługi 
sieci telekomunikacyjnych, usługi sieci z ofertą usług dodat-
kowych (VAN) [komunikacja], usługi świadczone przez do-
stawców Internetu, usługi światłowodowej telekomunikacji, 
usługi telefaksowe, usługi telefoniczne, usługi telefoniczne 
i telekomunikacyjne, usługi telefonii i telefonii mobilnej, usłu-
gi telefonii komórkowej, usługi telefonii komputerowej, usłu-
gi telefonii międzynarodowej, usługi telegraficzne, usługi te-
legrafu taśmowego albo dalekopisu drukującego bieżące 
informacje, usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem 
a ziemią, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomu-
nikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi telekomuni-
kacyjne, usługi telekomunikacyjne związane z transmisją in-
formacji faksem, usługi telekomunikacyjne w zakresie składu 
tekstu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą 
sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie 
zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, usłu-
gi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, 
usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, 
usługi telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, usługi 
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci ko-
mórkowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie świad-
czenie usług dotyczących sieci światłowodowej, usługi tele-
komunikacyjne do pozyskiwania informacji z banków da-
nych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami fi-
nansowymi, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi 
ISDN [sieci cyfrowej usług zintegrowanych], usługi telekomu-
nikacyjne, mianowicie przechwytywanie niechcianych roz-
mów telefonicznych od telemarketerów i zapobieganie im, 
usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektroniczne-
go, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi komunikacji 
osobistej, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali Internetowych, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bez-
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przewodowych i kablowych, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone 
przez Internet, intranet i extranet, usługi telekomunikacyjnej 
sieci cyfrowej, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, 
usługi telematyczne, usługi telematyczne dostępne poprzez 
hasło, usługi telematyczne [transmisja danych], usługi telewi-
zji kablowej, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmi-
sji cyfrowej, usługi transmisji danych, usługi transmisji danych 
przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji danych po-
między systemami komputerowymi połączonymi w sieć, 
usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi transmisji 
elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji faksów, 
usługi transmisji głosu i danych, usługi transmisji kablowej, 
usługi transmisji komputerowej, usługi transmisji programów 
telewizyjnych za opłatą (pay per view), usługi transmisji stru-
mieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi 
transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi 
transmisyjne, usługi transmisyjne w sieci www [webcasting], 
usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 
usługi w zakresie bezprzewodowej poczty faksowej, usługi 
w zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, 
usługi w zakresie bezprzewodowych telefonów komórko-
wych, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania doku-
mentów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, 
usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakre-
sie elektronicznej transmisji, usługi w zakresie elektronicznej 
transmisji informacji, usługi w zakresie Internetowych emisji 
radiowych, usługi w zakresie komórkowych sieci telekomuni-
kacyjnych, usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, usługi 
w zakresie komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie kon-
ferencji Internetowych, usługi w zakresie łączności ruchomej, 
usługi w zakresie odtwarzania wiadomości głosowych, usłu-
gi w zakresie podziału czasu w korzystaniu z aparatury łącz-
nościowej, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
w zakresie połączeń wzajemnych banków danych, usługi 
w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, usługi 
w zakresie przekazywania wiadomości, usługi w zakresie 
przekierowywania do stron Internetowych, usługi w zakresie 
przesyłania wiadomości przez telefon, usługi w zakresie 
przesyłania elektronicznych wiadomości głosowych, usługi 
w zakresie przesyłania i odbioru faksów, usługi w zakresie 
przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie rozmów 
międzymiastowych i międzynarodowych, usługi w zakresie 
telefonii Internetowej, usługi w zakresie telekonferencji i wi-
deokonferencji, usługi w zakresie transmisji danych przez sie-
ci telematyczne, usługi w zakresie transmisji typu narrowca-
sting [audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi w zakresie 
transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, 
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi 
w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków 
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji danych 
o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, 
usługi w zakresie wiadomości głosowych, usługi w zakresie 
wideokonferencji, usługi w zakresie wysyłania, odbierania 
i przekierowania wiadomości elektronicznych, usługi wiado-
mości tekstowych, usługi wideokomunikacyjne, usługi wide-
okonferencji, usługi wideotekstowe, usługi wideotelefonicz-
ne, usługi wybierania numeru za pomocą głosu, usługi wy-
pożyczania telefonów, usługi wysyłania wiadomości multi-
medialnych [MMS], usługi wysyłania wideo, usługi zdalnego 
dostępu do danych, usługi zintegrowanego przesyłania wia-
domości, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], usługi związane z portalami tele-

komunikacyjnymi, usługi związane z przesyłaniem poczty 
elektronicznej, usługi związane z taśmami wyświetlającymi 
tekst, użytkowanie anten odbiorników naziemno-satelitar-
nych, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, użytkowanie 
przekaźników telewizyjnych typu ziemia-satelita, użytkowa-
nie satelitów telekomunikacyjnych, użytkowanie sieci teleko-
munikacyjnej, użytkowanie systemów komunikacji komór-
kowej, użytkowanie systemów komunikacji opartych na czę-
stotliwości radiowej, użytkowanie systemów łączności elek-
tronicznej, użytkowanie systemów przywoławczych, użyt-
kowanie systemów telewizji kablowej, użytkowanie syste-
mów telekomunikacyjnych, użytkowanie szerokopasmo-
wych sieci telekomunikacyjnych, użytkowanie urządzeń 
do transmisji, videocasting, wewnątrzstanowe usługi telefo-
niczne, wiadomości elektroniczne, wideokonferencje, wirtu-
alne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyła-
nie wiadomości tekstowych, wspomagana komputerowo 
transmisja wiadomości, danych i obrazów, wspomagana 
komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wspoma-
gane komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane 
komputerowo przesyłanie dźwięku, wspomagane kompute-
rowo przesyłanie tekstu, wspomagane komputerowo prze-
syłanie wiadomości, wymiana danych elektronicznych, wy-
miana wiadomości za pomocą transmisji komputerowej, 
wynajem aparatury nadawczej do emisji poza studiem, wy-
najem aparatury sygnalizacyjnej, wynajem automatycznych 
sekretarek, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz 
danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, 
wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, wynajem 
dekoderów sygnału, wynajem dekoderów sygnału [do użyt-
ku w komunikacji], wynajem konwerterów częstotliwości 
[do użytku w komunikacji], wynajem modemów, wynajem 
odbiorczych anten satelitarnych, wynajem pagerów radio-
wych, wynajem routerów telekomunikacyjnych, wynajem 
skrzynek poczty elektronicznej, wynajem sprzętu do łączno-
ści radiowej, wynajem sprzętu do telewizji kablowej, wyna-
jem sprzętu do transmisji informacji, wynajem sprzętu 
do transmisji obrazów, wynajem sprzętu i obiektów teleko-
munikacyjnych, wynajem sprzętu komunikacji komórko-
wej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem sys-
temów łączności bezprzewodowej, wynajem systemów 
transmisji sygnałów mikrofalowych, wynajem telefaksów, 
wynajem urządzeń do dostarczania wiadomości, wynajem 
urządzeń do przechowywania wiadomości, wynajem urzą-
dzeń do transmisji radiowej, wynajem urządzeń i przyrzą-
dów do teleprzetwarzania, wynajem urządzeń radionadaw-
czych, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, wynajmo-
wanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci kompu-
terowych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunika-
cyjnych, wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie deko-
derów sygnałów, wypożyczanie faksów, wypożyczanie ka-
nałów łącznościowych, wypożyczanie komputerowych 
urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie me-
gafonów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie obiek-
tów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, wypożyczanie 
przyrządów łącznościowych, wypożyczanie radiotelefonów, 
wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie sprzętu do nada-
wania telewizji, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunika-
cyjnych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie 
sprzętu radiowego, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyj-
nego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, wypożycza-
nie systemów komunikacyjnych, wypożyczanie telefakso-
wych aparatów nadawczo-odbiorczych, wypożyczanie tele-
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fonów, wypożyczanie telefonów komórkowych, wypożycza-
nie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie 
urządzeń do nadawania sygnałów wideo, wypożyczanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego 
łączność z sieciami, wypożyczanie urządzeń komunikacyj-
nych, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sy-
gnałów dźwiękowych, wypożyczanie urządzeń telekomuni-
kacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitar-
nego, wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomości, 
wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, wza-
jemna komunikacja komputerowa, zapewnianie bezprzewo-
dowego dostępu do Internetu dla wielu użytkowników, za-
pewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie do-
stępu do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych 
w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do blo-
gów Internetowych, zapewnianie dostępu do danych lub 
dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach 
centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu 
do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostę-
pu do danych w sieciach komunikacyjnych, zapewnianie do-
stępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie 
dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie 
dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiado-
mości, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line 
w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do elek-
tronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz da-
nych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesy-
łu danych, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku 
[portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu 
do forów Internetowych, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do Inter-
netu, zapewnianie dostępu do Internetu dla osób trzecich, 
zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci 
danych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czato-
wych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, za-
pewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów 
[chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie dostępu 
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapew-
nianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, 
zapewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunika-
cyjnych, zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyj-
nych w zakresie usług telezakupów, zapewnianie dostępu 
do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform In-
ternetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materia-
łów wideo, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 
zapewnianie dostępu do portali Internetowych na rzecz 
osób trzecich, zapewnianie dostępu do portalu Internetowe-
go obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnia-
nie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie do-
stępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do sie-
ci komputerowych i do Internetu, zapewnianie dostępu 
do stron mp3 w Internecie, zapewnianie dostępu do stron 
w elektronicznej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu 
do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do stron z mu-
zyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do stron 
Internetowych, zapewnianie dostępu do stron Interneto-
wych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, zapew-
nianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu 
przesyłania i rozpowszechniania informacji, zapewnianie do-
stępu do światowych sieci komputerowych i innych sieci 
komputerowych, zapewnianie dostępu do światowej kom-
puterowej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do świa-

towej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu do telewizji 
za pośrednictwem dekoderów, zapewnianie dostępu do tre-
ści, stron Internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
do treści multimedialnych online, zapewnianie dostępu 
do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, za-
pewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie 
dostępu do witryn Internetowych z grami hazardowymi 
i zwykłymi, zapewnianie dostępu komputerowego do sieci 
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu o dużej prędko-
ści do sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów ser-
werowych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i po-
łączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i pro-
gramów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi, ideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie online, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednic-
twem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do programów telewizyjnych dostarczanych za pośrednic-
twem usługi na życzenie, zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, za-
pewnianie dostępu użytkownikom do programów kompu-
terowych w sieciach danych, zapewnianie dostępu użytkow-
nikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawie-
rających informacje na szeroki wachlarz tematów, zapewnia-
nie dostępu wielostanowiskowego do globalnych kompute-
rowych sieci informacyjnych do transferu i rozpowszechnia-
nia szerokiego zakresu informacji, zapewnianie elektronicz-
nych połączeń telekomunikacyjnych, zapewnianie elektro-
nicznych łączy danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu 
dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie 
i wynajmowanie czasu dostępu do sieci komputerowych, 
zapewnianie instalacji telekonferencyjnych, zapewnianie 
komunikacji między komputerami, zapewnianie łączności 
przez telefon, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi 
telekomunikacyjne], zapewnianie połączeń telekomunika-
cyjnych dla centrów danych, zapewnianie połączeń teleko-
munikacyjnych z bazami danych, zapewnianie połączeń te-
lekomunikacyjnych z Internetem w kawiarniach, zapewnia-
nie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, zapewnia-
nie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komu-
nikacyjnej lub baz danych, zapewnianie połączeń telekomu-
nikacyjnych do telefonicznych linii chatów, zapewnianie 
usług w zakresie łączności za pośrednictwem przekazywania 
ramek [frame relay] do transferu danych, zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług), zapew-
nianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnia-
nie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, za-
pewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Interne-
cie, zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wy-
dzielonego dostępu do Internetu, zapewnianie wielu użyt-
kownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, zdal-
ne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zdal-
ne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą teleko-
munikacyjną, 39 aeronautyka (transport -), agenci zajmujący 
się organizowaniem podróży, agencje rezerwacji podróży, 
agencje usługowe do planowania podróży, akcje ratunkowe, 
holowanie i ratownictwo, akcje ratunkowe [transport], auto-
busowe usługi transportowe, bagażniki dachowe (wypoży-
czanie -), całonocne składowanie listów w magazynach, 
czarterowanie autobusów, czarterowanie autokarów, czarte-
rowanie pojazdów do transportu, czarterowanie pojazdów 
podróżnych, czarterowanie statków, czarterowanie transpor-
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tu, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczo-
ne przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo 
w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi tele-
fonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie usług składowa-
nia świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, 
doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone 
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo 
w zakresie planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie 
podróży, doręczanie paczek przez kuriera, doręczanie pre-
zentów, dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posia-
daczom podróży, dostarczanie czasopism, dostarczanie do-
kumentów, dostarczanie dokumentów [do ręki], dostarcza-
nie dokumentów za pomocą środków nieelektronicznych, 
dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dostarczanie 
energii elektrycznej, dostarczanie gazet, dostarczanie i prze-
kierowanie listów i paczek, dostarczanie i przekierowanie 
poczty, dostarczanie informacji dotyczących transportu, do-
starczanie informacji w zakresie portów, dostarczanie kore-
spondencji, dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurie-
rem, dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi towa-
rami w związku ze szczególną okazją lub tematem, dostar-
czanie ładunków drogą lądową, dostarczanie listów, dostar-
czanie paczek, dostarczanie paliwa, dostarczanie poczty, 
dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostarczanie poczty 
przez kuriera, dostarczanie pojazdów, dostarczanie przesy-
łek, dostarczanie przesyłek pocztowych, dostarczanie towa-
rów, dostarczanie towarów przez kuriera, dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiado-
mości, dostarczanie wiadomości [kurier], dostarczenie kore-
spondencji, dostawa części sprzętu domowego, dostawa 
droga lądową, dostawa gazet, dostawa ładunków drogą lą-
dową, dostawa paczek drogą lądową, dostawa paczek przez 
kuriera, dostawa przedmiotów wartościowych, dostawa 
przesyłek, dostawa towarów, dostawa towarów poprzez ku-
riera, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 
dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, 
dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dzielenie 
na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazy-
nów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towa-
rów, dzierżawa samochodów ciężarowych, dzierżawa wago-
nów platform, ekspresowa dostawa listów, ekspresowa do-
stawa towarów, eskortowanie podróżnych, fizyczne magazy-
nowanie danych lub dokumentów przechowywanych elek-
tronicznie, fizyczne magazynowanie przechowywanych 
elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obra-
zowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elek-
tronicznie danych, dokumentów, zdjęć cyfrowych, muzyki, 
obrazów, materiałów wideo i gier komputerowych, fizyczne 
magazynowanie przechowywanych elektronicznie cyfro-
wych plików wideo, fizyczne magazynowanie przechowy-
wanych elektronicznie gier komputerowych, fizyczne maga-
zynowanie przechowywanych elektronicznie zdjęć cyfro-
wych, fizyczne magazynowanie przechowywanej elektro-
nicznie muzyki cyfrowej, fizyczne magazynowanie przecho-
wywanych elektronicznie obrazów cyfrowych, fracht, fracht 
[przewóz towarów], frachtowe (pośrednictwo -), holowanie, 
holowanie ciężarówek, holowanie ciężarówek w nagłych 
przypadkach, holowanie i transport samochodów w ramach 
usług pomocy drogowej, holowanie morskie, holowanie po-
jazdów, holowanie pojazdów drogowych, holowanie pojaz-
dów mechanicznych, holowanie pojazdów w ramach usług 
pomocy drogowej, holowanie samochodów lub ciężarówek 
w nagłych przypadkach, holowanie samochodów w na-
głych przypadkach, holowanie za pomocą pojazdów me-
chanicznych, informacja o magazynowaniu, informacja 
o składowaniu, informacja o transporcie, informacja tury-
styczna, informacja w zakresie ruchu drogowego, informacje 

dla podróżnych odnośnie zakłóceń spowodowanych nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi, informacje dotyczą-
ce podróży (usługi w zakresie zapewniania -), informacje 
o ruchu drogowym, konfekcjonowanie towarów, kontrakto-
wy wynajem pojazdów, kontrola towarów przeznaczonych 
do transportu, koordynowanie planów podróży dla osób 
prywatnych i grup, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyła-
dowanie pojazdów, ładowanie pojemników do przewozu 
ładunków na ciężarówki, ładowanie towarów, logistyka 
transportu, maklerstwo transportowe, nawigacja (ustalanie 
położenia, wytyczanie trasy), nocny transport drogowy li-
stów, nocny transport paczek, obsługa bagaży pasażerów, 
obsługa dróg płatnych, obsługa ładunków, obsługa ładun-
ków i usługi frachtowe, obsługa naziemna pasażerów, obsłu-
ga stacji używanych do celów transportowych, obsługa 
w zakresie pobierania opłat za przejazd drogami i autostra-
dami, obsługa wrót śluz, odbieranie bagażu, odbieranie do-
kumentów, odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, od-
bieranie ładunku, odbieranie listów, odbieranie paczek, od-
bieranie paczek drogą lądową, odbieranie towarów, odbiera-
nie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i li-
stów, odbiór i dostarczanie listów, odbiór i dostawa wyrobów 
tekstylnych, odbiór, transport i dostawa towarów, określanie 
trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, 
oprowadzanie wycieczek, organizacja dostarczania towa-
rów, organizacja i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwacja 
podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i re-
zerwowanie wycieczek, organizacja transportu drogą lądo-
wą, morską i powietrzną, organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednic-
twem aplikacji, organizacja transportu powietrznego, mor-
skiego i lądowego, organizacja wiz podróżnych, paszportów 
i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za grani-
cę, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycz-
nych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja 
wynajmu pojazdów, organizowanie doręczania upominków, 
organizowanie dostawy przesyłek drogą morską i powietrz-
ną, organizowanie dostawy towarów przez pocztę, organizo-
wanie ekspedycji, organizowanie eskorty podróżnych, orga-
nizowanie holowania, organizowanie holowania pojazdów, 
organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie 
i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie 
i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowa-
nie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowa-
nie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowa-
nie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowa-
nych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek 
ze zwiedzaniem, organizowanie i świadczenie usług w zakre-
sie dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, 
organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą 
lądową, morską i powietrzną, organizowanie odbierania to-
warów, organizowanie odbierania paczek, organizowanie 
podróży, organizowanie podróży autobusem, organizowa-
nie podróży biznesowych, organizowanie podróży i rejsów, 
organizowanie podróży i wycieczek statkami, organizowanie 
podróży samolotowych, organizowanie podróży zagranicz-
nych dla celów kulturalnych, organizowanie pomocy drogo-
wej, organizowanie powietrznego transportu pasażerskiego, 
organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską, 
powietrzną i koleją, organizowanie rejsów, organizowanie 
rozładunku towarów, organizowanie samochodowego 
transportu pasażerskiego, organizowanie samolotowego 
transportu pasażerskiego, organizowanie składowania baga-
żu, organizowanie składowania towarów, organizowanie 
transportu, organizowanie transportu paczek, organizowa-
nie transportu ładunków, organizowanie transportu towa-
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rów, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowa-
nie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizo-
wanie transportu lądowego paczek, organizowanie trans-
portu bagażu, organizowanie transportu wakacyjnego, or-
ganizowanie transportu paliw, organizowanie transportu dla 
pasażerów biznesowych, organizowanie transportu pasażer-
skiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, organizowanie 
transportu dzieł sztuki, organizowanie transportu taksówko-
wego, organizowanie transportu powietrznego ładunków, 
organizowanie transportu i podróży, organizowanie wcza-
sów, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek 
autobusowych, organizowanie wycieczek autokarowych, 
organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie 
wycieczek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek 
w ramach programu bonusowego na rzecz klientów korzy-
stających z kart kredytowych, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem [transport], organizowanie wycieczek ze zwiedza-
niem, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizo-
wanie wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organi-
zowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowa-
nie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samocho-
dów, organizowanie wynajmu wszelkich środków transpor-
tu, organizowanie wypożyczania pojazdów, organizowanie 
wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizo-
wanych, organizowanie wypraw w ramach wakacji zorgani-
zowanych, organizowanie wypraw, wycieczek jednodnio-
wych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wysyłki 
towarów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, parko-
wanie pojazdów, parkowanie samochodów, parkowanie sa-
mochodów przez obsługę, pasażerski transport samocho-
dowy, pilotowanie, pilotowanie dronów cywilnych, piloto-
wanie statków, planowanie i organizowanie podróży, plano-
wanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycie-
czek jednodniowych, planowanie i rezerwowanie podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowa-
nie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środ-
ków elektronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwa-
cja podróży, planowanie podróży, planowanie tras [usługi 
nawigacyjne], planowanie trasy podróży, pojazdy (wypoży-
czanie -), pomoc drogowa dla silnikowych pojazdów lądo-
wych do użytku handlowego, pośrednictwo frachtowe, po-
średnictwo w zakresie frachtu i transportu, profesjonalne 
doradztwo w zakresie transportu, prowadzenie parkingów, 
prowadzenie wycieczek, prowadzenie wycieczek ze zwie-
dzaniem, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób 
trzecich, przechowywanie ładunków po ich transporcie, 
przeprowadzki, przeprowadzki rzeczy osobistych, przepro-
wadzki sprzętu biurowego, przesyłki (dostarczanie -), prze-
wóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, prze-
wóz towarów, przewożenie, przewożenie i dostarczanie to-
warów, przewożenie mebli, przewożenie podróżujących au-
tobusami, przewozy mebli obiektów handlowych, ratowanie 
[odzyskiwanie] pojazdów mechanicznych, ratownictwo [od-
zyskiwanie] samochodów, ratownictwo [odzyskiwanie] wra-
ków, ratownictwo osób [transport], ratownictwo (usługi -), 
rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc dla podróż-
nych, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na po-
dróż autokarem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami 
silnikowymi, rezerwacja miejsc [podróż], rezerwacja miejsc 
w różnych środkach transportu, rezerwacja podróży za po-
średnictwem biur turystycznych, rezerwacja rejsów mor-
skich, rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja 
transportu, rezerwacja wypożyczanych samochodów, rezer-
wowanie miejsc parkingowych, rezerwowanie miejsc po-
dróżnych, rezerwowanie podróży, rezerwowanie podróży 

i wycieczek wakacyjnych, rezerwowanie siedzeń podróż-
nych, rezerwowanie transportu, rezerwowanie transportu 
autokarowego, rezerwowanie transportu za pośrednictwem 
światowych sieci komputerowych, rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, rozładunek towa-
rów, rozładunek towarów i bagażu, skomputeryzowane pla-
nowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, skomputery-
zowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami po-
dróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
usług transportowych, skomputeryzowane usługi informa-
cyjne w zakresie transportu, skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące podróży, skomputeryzowane usługi re-
zerwacji w zakresie przewozu pasażerów, skomputeryzowa-
ne usługi w zakresie rezerwacji podróży, śledzenie i namie-
rzanie wysyłek [informacja o transporcie], śledzenie pojaz-
dów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu 
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [in-
formacja o transporcie], śledzenie pojazdów pasażerskich 
za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjo-
nowania [informacja o transporcie], spedycja, spedycja ła-
dunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądo-
wą, strzeżony transport ciężarówkami, strzeżony transport 
przedmiotów wartościowych i pieniędzy ciężarówką, strze-
żony transport przedmiotów wartościowych, strzeżony 
transport towarów, świadczenie skomputeryzowanych usług 
doradztwa dotyczących transportu, świadczenie usług ma-
gazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazyno-
wych, świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, 
świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów 
transportowanych drogą wodną, świadczenie usług w zakre-
sie wózków na rzecz osób trzecich, świadczenie usług w za-
kresie wycieczek ze zwiedzaniem, świadczenie usług w za-
kresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, 
taksówki (usługi -), towary (składowanie -), transport, trans-
port autobusowy, transport autokarowy pasażerów, trans-
port bagażowy, transport bagażu, transport bagażu pasaże-
rów, transport bagażu podróżnego, transport dokumentów, 
transport drogą kurierską, transport drogowy, transport dro-
gowy ładunków, transport drogowy pasażerów, transport 
drogowy podróżnych, transport drogowy tekstyliów, trans-
port dwukołowymi pojazdami mechanicznymi, transport 
dzieł sztuki, transport i dostawy towarów, transport i składo-
wanie, transport i składowanie towarów, transport kontene-
rów, transport lądowy, transport lądowy osób, transport lą-
dowy pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport 
ładunków, transport ładunków statkiem, transport ładunku 
drogą lądową, transport ładunku drogą wodną, transport ła-
dunku pojazdem lądowym, transport osób drogą lądową, 
transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wod-
ną, transport paczek, transport pasażerów autobusami, 
transport pasażerów i ich bagażu, transport pasażerów i ła-
dunków, transport pasażerów mikrobusem, transport pasa-
żerów omnibusem, transport pasażerów pojazdami z szofe-
rem, transport pasażerski, transport podczas akcji ratunko-
wych, transport podróżnych samochodem, transport po-
dróżnych taksówką, transport pojazdami napędzanymi przez 
człowieka, transport pojazdów, transport pojazdów mecha-
nicznych, transport przedmiotów wartościowych w bez-
piecznych pojazdach, transport przedmiotów wartościo-
wych, transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, 
transport samochodami ciężarowymi, transport samocho-
dami opancerzonymi, transport samochodowy, transport 
strzeżony, transport strzeżony pieniędzy i rzeczy wartościo-
wych, transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidz-
kich, transport towarów, transport tramwajowy, transport 
(usługi nawigacji -), transport wynajętych samochodów, 
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tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobi-
stych, tymczasowe przechowywanie dostaw, tymczasowe 
przechowywanie rzeczy osobistych, udostępnianie danych 
związanych z metodami transportu, udostępnianie danych 
związanych z transportem pasażerów, udostępnianie danych 
związanych z rozkładami jazdy, udostępnianie garaży, udo-
stępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, 
udostępnianie informacji związanych z dystrybucją elek-
tryczności, udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy 
dla osób trzecich [self-storage], udostępnianie miejsc parkin-
gowych, udostępnianie obiektów parkingowych, udostęp-
nianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samo-
chodów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, udostępnia-
nie pojazdów na wycieczki i wyprawy, udostępnianie zindy-
widualizowanych wskazówek w zakresie kierunku jazdy, 
udzielanie informacji dotyczących warunków drogowych, 
udzielanie informacji dotyczących miejsc zakotwiczenia, 
udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, 
udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, 
udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie infor-
macji dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie in-
formacji dotyczących opłat za przejazd, udzielanie informacji 
dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji doty-
czących portów, udzielanie informacji dotyczących warun-
ków drogowych i ruchu drogowego, udzielanie informacji 
dotyczących wypożyczania mechanicznych systemów 
do parkowania, udzielanie informacji dotyczących transpor-
tu i podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu 
i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrzą-
dów telekomunikacyjnych, udzielanie informacji dotyczą-
cych pośrednictwa w przewozie ładunków, udzielanie infor-
macji dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń do pakowa-
nia lub owijania, udzielanie informacji dotyczących usług 
parkowania pojazdów, udzielanie informacji na temat dróg 
i ruchu drogowego, udzielanie informacji na temat przylo-
tów i odlotów, udzielanie informacji na temat transportu sa-
mochodowego, udzielanie informacji na temat rezerwacji 
podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, udziela-
nie informacji na temat usług kierowania pojazdami, udziela-
nie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, 
udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za po-
średnictwem Internetu, udzielanie informacji o taryfach 
w zakresie transportu, udzielanie informacji o usługach tym-
czasowego składowania, udzielanie informacji online na te-
mat podróży, udzielanie informacji turystycznej za pomocą 
komputera, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie 
informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzie-
lanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwie-
dzaniem, udzielanie informacji turystycznych za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informa-
cji związanych z trasami podróży, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami rozładunku towarów, udzielanie informa-
cji związanych z podróżami i transportem za pomocą środ-
ków elektronicznych, udzielanie informacji związanych 
z wynajmem przestrzeni magazynowej, udzielanie informa-
cji związanych z usługami wynajmu samolotów, udzielanie 
informacji związanych z usługami zaopatrzenia w wodę, 
udzielanie informacji związanych z usługami magazynowa-
nia, udzielanie informacji związanych z wynajmem wózków 
inwalidzkich, udzielanie informacji związanych z usługami 
transportu morskiego, udzielanie informacji związanych 
z usługami wynajmu samochodów, udzielanie informacji 
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, udzielanie 
informacji związanych z usługami przeprowadzek, udzielanie 
informacji związanych z tymczasowym przechowywaniem 
rzeczy osobistych, udzielanie informacji związanych z do-

starczaniem dokumentów, listów i paczek, udzielanie infor-
macji związanych z usługami wypożyczania rowerów, udzie-
lanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, udzielanie 
wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, umieszczanie 
ładunku w pojazdach, usługi agencji frachtowych, usługi 
agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży polega-
jące na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży w za-
kresie podróży biznesowych, usługi agencji podróży w za-
kresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji 
ratownictwa [odzyskiwania] samochodów, usługi agencji 
rezerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej wycieczki 
ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej wynajem samo-
chodów, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spe-
dycyjnej, usługi agencji spedycyjnych, usługi agencji trans-
portowej w zakresie organizowania transportu towarów, 
usługi agencyjne obejmujące organizację podróży, usługi 
agencyjne w zakresie organizowania wycieczek morskich, 
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu baga-
żu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organi-
zowania transportu towarów, usługi agencyjne w zakresie 
rezerwacji miejsc na podróż, usługi agencyjne w zakresie or-
ganizowania transportu osób, usługi agencyjne w zakresie 
organizowania podróży, usługi autokarów pasażerskich, usłu-
gi bagażowe, usługi biur podróży, mianowicie organizowa-
nie transportu dla podróżnych, usługi biura podróży, miano-
wicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, usłu-
gi biura podróży związane z podróżą omnibusem, usługi 
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi car-
-sharingu, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie 
transportu osobom w wieku podeszłym oraz niepełno-
sprawnym, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie 
transportu, usługi charytatywne, mianowicie dystrybucja 
koców, usługi charytatywne, mianowicie dystrybucja odzie-
ży, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, 
usługi doradcze w zakresie nawigacji, usługi doradcze w za-
kresie pakowania towarów, usługi doradcze w zakresie dys-
trybucji towarów, usługi doradcze w zakresie przeprowa-
dzek, usługi doradcze związane z przepakowywaniem towa-
rów, usługi doradcze związane z transportem, usługi dorad-
cze związane z transportem towarów, usługi doradcze zwią-
zane z transportem drogowym, usługi doradcze związane 
z organizowaniem podróży, usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, usługi doradztwa związane z dys-
trybucją energii elektrycznej, usługi doradztwa związane 
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje do-
tyczące transportu], usługi doręczania paczek, usługi dostar-
czania ładunków, usługi dostawcze, usługi dystrybucji ładun-
ków na paletach, usługi dystrybucyjne, usługi eskortowania 
podróżnych, usługi etykietowania, usługi frachtowe, prze-
wóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, usługi frachtu lą-
dowego, usługi furgonetek do przeprowadzek, usługi garaży 
parkingowych, usługi globalnego systemu nawigacyjnego, 
usługi holowania pojazdów, usługi holowania pojazdów ko-
mercyjnych, usługi holowania samochodów, usługi holowni-
cze na oceanach, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie transportu, usługi informacji o ruchu drogowym, 
usługi informacyjne dotyczące rozkładów jazdy, usługi infor-
macyjne dotyczące warunków drogowych, usługi informa-
cyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, usługi in-
formacyjne w odniesieniu do podróży, usługi informacyjne 
w zakresie przewozu ładunku, usługi informacyjne związane 
z ruchem drogowym, usługi informacyjne związane z po-
dróżowaniem, usługi informacyjne związane z lokalizacją to-
warów, usługi informacyjne związane z metodami transpor-
tu, usługi informacyjne związane z rozkładami jazdy, usługi 
informacyjne związane ze strzeżonym transportem, usługi 
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informacyjne związane z transportem towarów, usługi infor-
macyjne związane z korkami drogowymi, usługi informacyj-
ne związane z przechowywaniem, usługi informacyjne zwią-
zane z prędkością ruchu drogowego, usługi informacyjne 
związane z warunkami drogowymi, usługi informacyjne 
związane z transportem, usługi kierowców, usługi konsulta-
cyjne dotyczące magazynowania, usługi konsultacyjne zwią-
zane z transportem, usługi konsultacyjne związane z prze-
chowywaniem, usługi kurierów i posłańców, usługi kurier-
skie, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w za-
kresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie do-
starczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
pakunków, usługi kurierskie w zakresie transportowania ła-
dunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, 
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi ładowania, 
usługi lokalizacji pojazdów, usługi magazynowe, usługi mię-
dzynarodowego transportu oceanicznego ładunków, usługi 
nawigacyjne, usługi odbierania paczek, usługi odpraw, usłu-
gi opakowywania i pakowania, usługi opakowywania w celu 
ochrony bagażu podczas podróży, usługi organizowania wy-
cieczek ze zwiedzaniem, usługi osób towarzyszących po-
dróżnym [dotrzymanie towarzystwa], usługi osób towarzy-
szących podróżnym, usługi osobistych przewodników tury-
stycznych, usługi pakowania, usługi pakowania w skrzynki, 
usługi parkingowe, usługi pilotów wycieczek, usługi plano-
wania tras, usługi pocztowe, usługi pomocy drogowej dla 
pojazdów silnikowych, usługi pomocy drogowej dla pojaz-
dów, usługi pomocy drogowej dla pojazdów użytkowych, 
usługi pomocy drogowej [transport], usługi pomocy drogo-
wej w przypadku awarii pojazdów, usługi pośrednictwa 
transportowego, usługi pośrednictwa związane ze składo-
waniem, usługi poste restante, usługi potwierdzania odbioru 
paczek, usługi powietrznego pogotowia ratunkowego, usłu-
gi prowadzenia pojazdów, usługi przechowywania gazu, 
usługi przechowywania paczek, usługi przechowywania 
żywności, usługi przekazywania poczty, usługi przeładunko-
we, usługi przeprowadzek domowych, usługi przeprowa-
dzek obiektów handlowych, usługi przeprowadzek przemy-
słowych [transport], usługi przeprowadzek zamorskich, usłu-
gi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, 
usługi przewodników turystycznych, usługi przewoźnika, 
usługi przewozowe towarów, usługi przewozu, usługi prze-
wozu drogowego kontenerów, usługi przewozu ładunków, 
usługi przewozu paczek, usługi ratownictwa, usługi ratow-
nictwa dla pojazdów, usługi ratownictwa [odzyskiwania] sa-
mochodów, usługi ratownicze, usługi ratownicze [transport] 
pojazdów na lądzie, usługi repatriacji pacjentów, usługi re-
zerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji dotyczące wy-
pożyczania pojazdów, usługi rezerwacji podróży turystycz-
nych, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, 
usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, usługi 
rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi rezerwacji 
w zakresie wycieczek, usługi rezerwacji w zakresie transpor-
tu, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi rezerwowa-
nia podróży, usługi rozładowywania i przepakowywania, 
usługi rozładunku, usługi rozładunku towarów, usługi skła-
dów w zakresie przechowywania pojazdów, usługi składo-
wania, usługi składowania towarów, usługi składowania 
w magazynach i piwnicach, usługi śledzenia i lokalizowania 
listów i paczek, usługi spedycji, usługi spedycji ładunku dro-
gą lądową, usługi spedycyjne, usługi świadczone przez prze-
wodników turystycznych, usługi świadczone przez tragarzy 
[transport], usługi świadczone przez tragarzy, usługi szatni, 
usługi taksówek, usługi taksówkarskie, usługi towarzyszenia 
pasażerom, usługi towarzyszenia podróżnym, usługi tram-
wajów, usługi transportowe, usługi transportowe autokaro-

we, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądo-
wą, koleją i drogą morską, usługi transportu autobusami, 
usługi transportu bagażu, usługi transportu drogowego ła-
dunków, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi 
transportu drogowego, usługi transportu ładunków, usługi 
transportu mikrobusami, usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, usługi transportu osób niepełnosprawnych, 
usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi trans-
portu pasażerskiego drogą morską, usługi transportu pasa-
żerskiego drogą powietrzną, usługi transportu personelu 
pielęgniarskiego, usługi transportu pojazdami, usługi trans-
portu pojazdami silnikowymi, usługi transportu powietrzne-
go ładunków, usługi transportu powietrznego, usługi trans-
portu promowego, usługi transportu rannych, usługi trans-
portu samochodami silnikowymi, usługi transportu zbioro-
wego dla ludności, usługi transportu żywności, usługi tran-
zytowe, usługi udostępniania miejsc parkingowych, usługi 
usuwania ścieków [transport], usługi w zakresie bezpieczne-
go magazynowania [transport], usługi w zakresie biletów 
na podróż, usługi w zakresie cargo i frachtu, usługi w zakresie 
carpoolingu, usługi w zakresie dostarczania żywności, usługi 
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu 
samochodów, usługi w zakresie garażowania pojazdów, 
usługi w zakresie monitorowania towarów, usługi w zakresie 
nawigacji GPS, usługi w zakresie obsługi wrót śluz, usługi 
w zakresie obsługi holowników, usługi w zakresie obsługi ła-
dunków importowych i eksportowych, usługi w zakresie od-
prowadzania samochodów na parking, usługi w zakresie 
opieki nad osobami niepełnoletnimi podczas podróży, usłu-
gi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie 
organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi w zakre-
sie organizowania transportu podróżnych, usługi w zakresie 
organizowania wycieczek, usługi w zakresie organizowania 
transportu drogowego, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, usługi w zakresie organizowania 
krótkich wycieczek, usługi w zakresie pakowania palet, usługi 
w zakresie parkowania pojazdów, usługi w zakresie pilotów 
wycieczek, usługi w zakresie planowania wycieczek, usługi 
w zakresie podróży drogą powietrzną, usługi w zakresie po-
dróży, usługi w zakresie priorytetowej odprawy pasażerów, 
usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy 
drogowej, holowania i ratownictwa, usługi w zakresie prze-
chowywania statków powietrznych, usługi w zakresie prze-
chowywania bagażu, usługi w zakresie przeprowadzek do-
mowych, usługi w zakresie przewożenia mebli, usługi w za-
kresie przewozu lichtugą, usługi w zakresie ratowania stat-
ków, usługi w zakresie ratownictwa [odzyskiwania] pojaz-
dów, usługi w zakresie ratownictwa nurkowego, usługi w za-
kresie rejsów statkami wycieczkowymi, usługi w zakresie rej-
sów na jachtach, usługi w zakresie rezerwacji transportu au-
tobusowego, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podró-
że i wycieczki, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków 
transportu, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usługi 
w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, usługi w zakresie 
rezerwowania podróży, usługi w zakresie rozładunku towa-
rów, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie 
transportu drogowego dla osób, usługi w zakresie transpor-
tu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu 
kontenerowego, usługi w zakresie transportu towarów, usłu-
gi w zakresie transportu bagażu, usługi w zakresie transportu 
drogowego, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla 
osób niepełnosprawnych, usługi w zakresie udostępniania 
informacji dotyczących podróży, usługi w zakresie udostęp-
niania informacji dotyczących transportu, usługi w zakresie 
udzielania informacji na temat rozkładu jazdy związanego 
z podróżowaniem, usługi w zakresie udzielania informacji 
związanych z trasami podróży, usługi w zakresie wczasów 
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zorganizowanych związane z planowaniem podróż, usługi 
w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, usługi w za-
kresie wypożyczania samochodów, usługi w zakresie wypo-
życzania pojazdów samochodowych, usługi współdzielenia 
rowerów, usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, 
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynaj-
mu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojemników 
transportowych, usługi wynajmu przyczep drogowych, usłu-
gi wynajmu samochodów, usługi wynajmu skrzyń, usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usłu-
gi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, usługi 
z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi związane 
z limuzynami, usługi związane z magazynowaniem towarów, 
usługi związane z wózkami na bagaż, wciąganie pojazdów, 
wciąganie pojazdów w ramach usługi pomocy drogowej, 
wycieczki (organizowanie -), wydawanie biletów na podróż, 
wyładowywanie za pomocą dźwigów portowych, wynajem 
autokarów, wynajem automatycznych systemów parkingo-
wych, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem garażo-
wych miejsc parkingowych, wynajem garaży i miejsc parkin-
gowych, wynajem i wypożyczanie samolotów, wynajem ka-
sków motoryzacyjnych, wynajem koni do transportu, wyna-
jem kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania 
i składowania, wynajem kufrów podróżnych, wynajem ma-
szyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn 
i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajem maszyn 
wydających bilety na podróż, wynajem miejsc magazyno-
wych, wynajem motocykli, wynajem obiektów i urządzeń 
magazynowych, wynajem pakowarek, wynajem palet, wy-
najem palet do użytku przemysłowego i komercyjnego, wy-
najem pociągów, wynajem pojazdów, wynajem pojazdów 
ciężarowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem 
pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów trakcyjnych 
i przyczep, wynajem pojazdów transportowych na umowę, 
wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów 
użytkowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem po-
jemników dla branży transportowej, wynajem przenośnych 
kontenerów magazynowych, wynajem przestrzeni garażo-
wej, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem prze-
strzeni parkingowej dla pojazdów, wynajem przestrzeni, 
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i trans-
portu, wynajem przyczep, wynajem przyczep do przewozu 
koni, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wyna-
jem samochodów, wynajem samochodów ciężarowych, wy-
najem samochodów elektrycznych, wynajem samochodów 
na wodór, wynajem segmentów magazynowych, wynajem 
silnikowych pojazdów lądowych, wynajem skrzyń, wynajem 
skrzynek pocztowych, wynajem skuterów do transportu, 
wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, wynajem 
statków, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem trak-
torów, wynajem wózków, wynajem wózków widłowych, wy-
najmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie 
magazynów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc 
parkingowych i garaży dla pojazdów, wynajmowanie pojaz-
dów, wynajmowanie pojazdów wyposażonych w platformy 
podnoszące, wynajmowanie pojazdów wyposażonych 
w gondole, wynajmowanie silnikowych pojazdów lądowych, 
wynajmowanie silnikowych pojazdów drogowych, wynaj-
mowanie transportu drogowego, wypełnianie pojemników, 
wypożyczanie autokarów, wypożyczanie bagażników da-
chowych, wypożyczanie barek, wypożyczanie ciężarówek, 
wypożyczanie ciężarówek i pojazdów, wypożyczanie cy-
stern, wypożyczanie części pojazdów, wypożyczanie dróg 
przenośnych, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypoży-
czanie i wynajem samolotów, wypożyczanie jednostek pły-
wających, wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, 

wypożyczanie kontenerów, wypożyczanie kontenerów ła-
dunkowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogo-
wych, wypożyczanie pojazdów na umowę, wypożyczanie 
pojazdów rekreacyjnych, wypożyczanie pojazdów silniko-
wych, wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę, wy-
pożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, wypożyczanie 
pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężaró-
wek, wypożyczanie przyczep, wypożyczanie przyczep dro-
gowych, wypożyczanie przyczep samochodowych, wypo-
życzanie rowerów, wypożyczanie samobieżnych platform 
podnoszących do celów transportowy, wypożyczanie sa-
mochodów, wypożyczanie samochodów do przeprowa-
dzek, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypoży-
czanie samochodów z częścią mieszkalną, wypożyczanie 
samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie 
skafandrów głębinowych, wypożyczanie skafandrów nurko-
wych, wypożyczanie skarbców, wypożyczanie skrzyń pale-
towych, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypo-
życzanie środków transportu, wypożyczanie szyn do niskich 
wózków transportowych, wypożyczanie taczek, wypożycza-
nie tramwajów, wypożyczanie wagonów towarowych, wy-
pożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie wózków 
spacerowych, wypożyczanie wózków widłowych, wysyłanie 
listów, wysyłka towarów, załadunek frachtu, załadunek i roz-
ładunek samolotów, załadunek i rozładunek towarów, zała-
dunek, wyładunek statków, zaopatrywanie w wodę, zaopa-
trywanie w wodę do użytku rolniczego [transport], zaopatry-
wanie w wodę do użytku przemysłowego [transport], zaopa-
trywanie w wodę do użytku domowego [transport], zapew-
nianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, 
zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową, zapew-
nianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, za-
pewnienie transportu osobom starszym lub niepełnospraw-
nym [usługi charytatywne], zarządzanie ruchem pojazdów 
dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i techno-
logii, zawijanie [pakowanie] towarów, zbieranie środków pie-
niężnych z automatów, zbiórka makulatury papierowej i karto-
nowej, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne, zwie-
dzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania 
wycieczek, 41 nauka jazdy, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kon-
sultacje edytorskie, multimedialne wydania gazet, multime-
dialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, 
multimedialne wydania magazynów, multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletek-
stu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji 
przez Internet, publikacja broszur, publikacja czasopism, pu-
blikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet 
elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, 
publikacja książek i czasopism elektronicznych online 
(nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, publikacja materia-
łów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publi-
kacja prac naukowych, publikacja recenzji online w dziedzi-
nie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektro-
nicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
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za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja 
wyników badań klinicznych, publikacje multimedialne, pu-
blikowania broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy in-
formacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie cza-
sopism elektronicznych, publikowanie czasopism interneto-
wych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elek-
tronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elek-
tronicznej, publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektronicz-
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, publikowanie katalogów dotyczących 
turystyki, publikowanie katalogów dotyczących podróży, 
publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, pu-
blikowanie książek dotyczących ligi rugby, publikowanie 
książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, publikowanie książek i recenzji, pu-
blikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek, 
magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek 
z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związa-
nych z technologią informacyjną, publikowanie książek zwią-
zanych z rozrywką, publikowanie książek związanych z pro-
gramami telewizyjnymi, publikowanie literatury instruktażo-
wej, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowa-
nie materiałów drukowanych dotyczących praw własności 
intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, pu-
blikowanie materiałów drukowanych związanych z francu-
skimi winami, publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących rybek domowych, publikowanie materiałów druko-
wanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie mate-
riałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publiko-
wanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamo-
we, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów multi-
medialnych online, publikowanie materiałów na magnetycz-
nych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie multi-
medialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie 
multimedialne książek, publikowanie naukowych czasopism 
informacyjnych, publikowanie nut, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie opowia-
dań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publi-
kowanie podręczników dotyczących zarządzania bizneso-
wego, publikowanie podręczników, publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, publikowanie prac naukowych zwią-
zanych z technologią medyczną, publikowanie przewodni-
ków, map turystycznych, spisów i wykazów miast online 
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowa-
nie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publiko-
wanie recenzji, publikowanie roczników [kronik szkolnych], 
publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie 
słów piosenek w postaci arkuszy, publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, publikowanie tekstów, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obra-
zów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów re-
klamowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie 
tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt 
CD-ROM, publikowanie ulotek, publikowanie wyników prób 
klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, re-
dagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redago-

wanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, in-
nych niż reklamowe, sprawozdania wiadomości, transkrypcja 
muzyki na rzecz osób trzecich, tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, udostępnianie biuletynów online w dziedzi-
nie rozrywki sportowej, udostępnianie czasopisma online 
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputero-
wych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostęp-
nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobra-
nia, udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych 
nie do pobrania, udostępnianie podręcznych księgozbiorów 
literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie po-
wieści graficznych online, nie do pobrania, udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostęp-
nianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych z global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką 
języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu pu-
blikacji, które mogą być przeglądane, udzielanie informacji 
związanych z publikowaniem, usługi agencji w zakresie 
sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usługi agencji 
w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi dorad-
cze w zakresie publikowania, usługi dziennikarskie, usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsulta-
cyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne 
związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania 
blogów, usługi pisania przemówień do celów niereklamo-
wych, usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów na po-
trzeby niereklamowe, usługi prezenterów telewizyjnych i ra-
diowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub 
telewizji, usługi publikacji, usługi publikacji multimedialnego 
oprogramowania rozrywkowego, usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
usługi reporterskie, usługi świadczone przez agencje literac-
kie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, usługi w zakresie publikacji biulety-
nów, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie 
publikacji przewodników, usługi w zakresie publikacji map, 
usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie 
transkrypcji muzyki, usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usłu-
gi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elek-
tronicznych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i cza-
sopism w Internecie, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac 
drukarskich, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, usługi związane z pisaniem scenariu-
szy, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wy-
dawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w po-
staci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalo-
gów, wydawanie prospektów, wydawanie przewodników 
turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, administrowanie [orga-
nizacja] konkursami, administrowanie [organizacja] zawoda-
mi, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, 



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT08/2022

konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy (orga-
nizowanie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edu-
kacja lub rozrywka], konkursy przez telefon, organizacja gier, 
organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów 
edukacyjnych, organizacja konkursów tanecznych, organiza-
cja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, 
gier i zawodów, organizacja pokazów mody w celach roz-
rywkowych, organizacja seminariów, organizacja turniejów 
sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja za-
wodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizacja 
zawodów lekkoatletycznych, organizacja zawodów rekre-
acyjnych, organizowanie ceremonii przyznania nagród 
za osiągnięcia, organizowanie ceremonii przyznania nagród 
za męstwo, organizowanie ceremonii rozdania nagród, orga-
nizowanie corocznych konferencji związanych z nabywa-
niem, organizowanie corocznych konferencji związanych 
z logistyką, organizowanie corocznych konferencji edukacyj-
nych, organizowanie dorocznych konferencji dotyczących 
telekomunikacji, organizowanie gier, organizowanie gier 
i konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizo-
wanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowa-
nie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i pro-
wadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowa-
dzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyj-
nych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadze-
nie gier, organizowanie imprez w zakresie sportów elektro-
nicznych, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, 
organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie 
konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyj-
nych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, orga-
nizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowa-
nie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organi-
zowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji 
związanych z handlem, organizowanie konferencji związa-
nych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących 
handlu, organizowanie konkursów artystycznych, organizo-
wanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach 
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub roz-
rywkowych, organizowanie konkursów w celach kultural-
nych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizo-
wanie kursów instruktażowych dla turystów, organizowanie 
kwizów, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, or-
ganizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowa-
nie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie semina-
riów, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, or-
ganizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowa-
nie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów 
związanych z działalnością kulturalną, organizowanie semi-

nariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów 
dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczą-
cych edukacji, organizowanie seminariów związanych z edu-
kacją, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, 
organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie semina-
riów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących 
handlu, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce 
medycznej, organizowanie spotkań i konferencji, organizo-
wanie sympozjów medycznych związanych z naukami mor-
skimi, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, orga-
nizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów edu-
kacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach eduka-
cyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zajęć w zakresie sportów elektronicznych, 
organizowanie zawodów, organizowanie zawodów e-spor-
towych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, 
organizowanie zawodów w zakresie sportów elektronicz-
nych, organizowanie zawodów wyścigowych, organizowa-
nie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach 
rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywko-
wych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, or-
ganizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowa-
nie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów 
w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach han-
dlowych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie 
wykładów w celach edukacyjnych, pokazy mody w celach 
rozrywkowych [organizacja -], prezentowanie ścieżek dźwię-
kowych filmów wideo, produkcja imprez w zakresie sportów 
elektronicznych, produkcja imprez w zakresie sportów elek-
tronicznych na potrzeby telewizji, prowadzenie imprez w za-
kresie sportów elektronicznych na żywo, prowadzenie kon-
ferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów telefonicz-
nych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie 
kwizów, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów 
i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, pro-
wadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświado-
mości, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie 
krytyki sztuki, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, 
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w ce-
lach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących 
szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, 
realizacja meczów i pokazów koszykówki, sędziowanie 
w dyscyplinach sportów elektronicznych, seminaria, sympo-
zja związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, 
udostępnianie informacji na temat kongresów, usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji, usługi konsultacyjne w dziedzinie za-
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wodów kulinarnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi organizo-
wania quizów, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie 
wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw 
dla celów rozrywkowych, usługi związane z wystawami sztu-
ki, wystawy sztuki, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii 
na rzecz osób trzecich, usługi hazardowe on-line, usługi in-
formacyjne dotyczące wyścigów, usługi w zakresie giełdy 
zakładów, zakłady, adaptacja i montaż kinematograficzny, 
doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, dubbing, 
dubbing do filmów, edycja nagrań audio, edycja nagrań wi-
deo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja -), fotografia, foto-
grafia lotnicza, fotografia portretowa, kompozycje fotogra-
ficzne na rzecz innych, mastering płyt, mikrofilmowanie dla 
osób trzecich, montaż filmów, montaż filmów fotograficz-
nych, montaż filmów (kinematograficznych -), montaż fil-
mów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, 
montaż [obróbka] taśm wideo, montaż programów radio-
wych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm 
dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo, nagry-
wanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, 
nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm wideo, 
obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów ra-
diowych i telewizyjnych, opracowywanie formatów dla pro-
gramów telewizyjnych, opracowywanie formatów do fil-
mów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, 
prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów ra-
diowych, prezentowanie programów telewizyjnych, produk-
cja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, produk-
cja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, 
produkcja dysków wideo na rzecz osób trzecich, produkcja 
dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych pro-
gramów telewizyjnych, produkcja efektów specjalnych 
do radia, produkcja efektów specjalnych do filmów, produk-
cja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów, pro-
dukcja filmów animowanych, produkcja filmów dla telewizji, 
produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów i fil-
mów na taśmach filmowych, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja filmów kinematograficznych, produk-
cja filmów kinowych, produkcja filmów na płytach DVD i CD-
-ROM, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja fil-
mów, spektakli, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja 
filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach 
rozrywkowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
produkcja filmów wideo, produkcja filmów wideo i DVD, pro-
dukcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja i pre-
zentacja programów radiowych, produkcja imprez sporto-
wych na potrzeby filmowe, produkcja imprez sportowych 
na potrzeby radiowe, produkcja imprez sportowych na po-
trzeby telewizji, produkcja kaset wideo, produkcja konkur-
sów talentów, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, 
produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań au-
dio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań au-
diowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, 
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja 
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu 
na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycz-
nych, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorco-
wych [master] audio, produkcja nagrań wzorcowych [ma-
ster], produkcja obrazów animowanych, produkcja oryginal-
nych egzemplarzy nagrań, produkcja piosenek do filmów, 
produkcja pokazów rewiowych przed publicznością 
na żywo, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja 
programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji 
kablowej, produkcja programów animowanych i z udziałem 
aktorów, produkcja programów dla telewizji kablowej, pro-

dukcja programów dźwiękowych, produkcja programów te-
lewizyjnych z napisami kodowanymi, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, pro-
dukcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach 
mobilnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja ra-
diowa, filmowa i telewizyjna, produkcja radiowych progra-
mów rozrywkowych, produkcja rozrywki audio, produkcja 
rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja szkole-
niowych filmów wideo, produkcja taśm dźwiękowych w ce-
lach rozrywkowych, produkcja taśm wideo, produkcja taśm 
wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych 
z zarządzania, produkcja taśm wideo i dysków wideo, pro-
dukcja telewizyjna, produkcja tematycznych programów te-
lewizyjnych, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, 
produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, produko-
wanie filmów, produkowanie taśm wideo na użytek korpora-
cyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, 
programowanie [układanie rozkładu programów] w global-
nych sieciach komputerowych, projekcja filmów do celów 
technicznych, projekcja filmów do celów medycznych, przy-
gotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radio-
wych, przygotowywanie programów radiowych i telewizyj-
nych, przygotowywanie programów radiowych, realizacja 
filmów animowanych, realizacja filmów kinematograficz-
nych, realizacja filmów w studiach, realizacja nagrań audiowi-
zualnych, realizacja nagrań fonograficznych, realizacja pro-
gramów rozrywkowych na żywo, realizacja rozrywki na żywo, 
realizacja rozrywki w formie taśm wideo, realizacja telewizyj-
nych programów rozrywkowych, realizacja transmisji radio-
wych, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, 
realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, 
realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, reży-
seria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, selek-
cja i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez 
osoby trzecie, sporządzanie programu telewizyjnego i radio-
wego, sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, sprze-
daż programów telewizyjnych do kilku stacji, studia nagrań 
(usługi -), świadczenie usług w zakresie automatycznego na-
grywania wideo, taśmy wideo (produkcja filmów na -), two-
rzenie filmów rysunkowych, udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewi-
zyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn 
internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach in-
ternetowych MP3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, 
nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do realizacji filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do studia nagrań wideo, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia na-
grań, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, udostępnianie studiów audio lub wi-
deo, układanie rozkładu programów telewizyjnych, układa-
nie rozkładu programów radiowych [planowanie], usługi 
edycji nagrań audio i wideo, usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji imprez, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, usługi filmowania z powietrza, usługi fotografów, 
usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi nagry-
wania i produkcji audio, usługi produkcji filmów, usługi pro-
dukcji radiowej, usługi produkcji taśm audio, usługi studia 
do prób [nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi studia 
nagrań do filmów, usługi studiów nagrań, usługi studiów na-
grań dla telewizji, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usłu-
gi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi 
studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, 
usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi studiów tele-
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wizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów ki-
nematograficznych, usługi w zakresie animacji efektów spe-
cjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie makrofotogra-
fii, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, usługi 
w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań 
fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi 
w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań 
wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzi-
nie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie produk-
cji filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji 
programów radiowych, usługi w zakresie produkcji muzycz-
nej, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakre-
sie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, usługi 
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów tele-
wizyjnych, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci 
telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w formie fil-
mów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci mate-
riałów wideo, zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla pro-
gramów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier 
wideo, zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, 
chronometraż imprez sportowych, doradztwo w zakresie 
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycz-
nego, dostarczanie informacji dotyczących sportów motoro-
wych, dostarczanie informacji na temat aktywności sporto-
wych, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja sportowa, 
informacje na temat sportu, inscenizowanie turniejów, in-
struktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie 
ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, instruk-
taż w zakresie sportów zimowych, instruktaż w zakresie tre-
ningu kondycyjnego, kluby plażowe i basenowe, kultura fi-
zyczna, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kur-
sy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, lekcje gim-
nastyki, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, tre-
ning i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wycho-
wania fizycznego, nauka gimnastyki, obozy sportowe, obozy 
sportowe (organizowanie -), obsługa centrów gry w kręgle, 
obsługa obiektów sportowych, organizacja, aranżacja i prze-
prowadzanie turniejów tenisowych, organizacja, aranżacja 
i przeprowadzanie turniejów tenisa stołowego, organizacja, 
aranżacja i przeprowadzanie turniejów koszykówki, organi-
zacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja 
imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sporto-
wych, organizacja rajdów samochodowych, organizacja tur-
niejów sportowych, organizacja wyścigów samochodo-
wych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów 
lekkoatletycznych, organizowanie i prowadzenie szkolnych 
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie impre-
zami sportowymi, organizowanie imprez i zawodów sporto-
wych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, orga-
nizowanie konkursów sportowych, organizowanie lokalnych 
wydarzeń sportowych, organizowanie maratonów, organi-
zowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sporto-
wych, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowa-
nie triatlonów, organizowanie turniejów, organizowanie tur-
niejów sportowych, organizowanie wyścigów biegowych, 
organizowanie wyścigów dookoła świata, organizowanie 
wyścigów motocyklowych, organizowanie wyścigów pojaz-
dów, organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie 
wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów sa-
mochodowych stock car, organizowanie zajęć sportowych 
i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych 
i imprez sportowych, organizowanie zawodów i imprez 
sportowych, organizowanie zawodów i turniejów związa-

nych z wyścigami samochodowymi, organizowanie zawo-
dów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, or-
ganizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawo-
dów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, organizowanie 
zawodów w zapasach sumo, organizowanie zawodów wy-
ścigowych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [co-
untry club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, pro-
dukcja imprez sportowych, produkcja konkursów sporto-
wych, prowadzenie basenów kąpielowych, prowadzenie 
imprez sportowych na żywo, prowadzenie ośrodków spraw-
ności fizycznej, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie za-
jęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zawo-
dów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, 
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie 
imprez sportowych, rezerwowanie obiektów i sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie obiektów sportowych, 
rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, sędziowa-
nie na imprezach sportowych, sędziowanie sportowe, sę-
dziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych zwią-
zanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych 
związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia sportowe, 
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakre-
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w za-
kresie zajęć sportowych, szkolenia zawodników sportowych, 
szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupo-
wych, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkoły jazdy 
konnej, szkoły narciarskie, treningi zdrowotne i treningi fit-
ness, trenowanie, udostępnianie informacji dotyczących wy-
ścigów motorowych, udostępnianie lodowisk, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], 
udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów na lodzie, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu do re-
kreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwi-
czeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do tre-
ningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu spor-
towego, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zi-
mowych, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie 
stoków narciarskich, udostępnianie wydarzeń sportowych 
za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji doty-
czących osobistości sportowych, udzielanie informacji spor-
towych za pośrednictwem wcześniej nagranych wiadomo-
ści telefonicznych, udzielanie informacji związanych z wyści-
gami, udzielanie informacji związanych ze sportem, udziela-
nie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za po-
średnictwem strony internetowej online, udzielanie informa-
cji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi doradcze 
w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi eduka-
cyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne do-
tyczące sportu, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fi-
zycznej, usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi 
klubów sportowych, usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], 
usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szko-
leniowych, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi roz-
rywkowe związane ze sportem, usługi sportowe, usługi 
świadczone przez parki sportowe, usługi szkoleniowe w za-
kresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerów 
osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie 
sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi 
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi tre-
ningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe 
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie edukacji sportowej, 
usługi w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie in-
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struktażu sportowego, usługi w zakresie nauczania gimna-
styki, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usłu-
gi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w za-
kresie treningu sprawności fizycznej, usługi w zakresie udo-
stępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie 
wychowania fizycznego, usługi wyrównywania szans [han-
dicap] podczas imprez sportowych, wyrównywanie szans 
[handicap] podczas imprez sportowych, zajęcia gimnastycz-
ne, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie instruktażu 
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie wy-
chowania fizycznego, zarządzanie imprezami na rzecz klu-
bów sportowych, zawody sportowe (organizowanie -), za-
wody w aerobiku, akademie, akademie kaligrafii, analizowa-
nie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trze-
cich, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), 
certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, co-
aching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradz-
two specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkole-
niowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie spraw-
ności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, 
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradz-
two w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia za-
wodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, do-
radztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [eduka-
cja], doradztwo zawodowe i coaching, dostarczanie informa-
cji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyj-
nych, edukacja, edukacja dorosłych, 42 administracja serwe-
rów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach 
komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramo-
wania i programów komputerowych, aktualizacja i projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeń-
stwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom kompu-
terowym, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, aktualizacja oprogramowania do przetwarza-
nia danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łącz-
ności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktuali-
zacja programów komputerowych, aktualizacja stron głów-
nych do sieci komputerowych, aktualizacja stron głównych 
dla osób trzecich, aktualizowanie banków pamięci systemów 
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizowanie programów komputerowych 
na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych 
dla osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, anali-
tyczne usługi laboratoryjne, analiza i ocena dotycząca pro-
jektowania produktów, analiza i ocena dotycząca opracowy-
wania produktów, analiza materiałów, analiza naukowa, ana-
liza opracowywania produktu, analiza sygnałów telekomuni-
kacyjnych, analizy komputerowe, analizy laboratoryjne, anali-
zy naukowe wspomagane komputerowo, analizy pisma 
ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, 
analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem 
na energię i prąd osób trzecich, analizy toksyczności, analizy 
w zakresie inżynierii technologicznej, analizy wody, analizy 
wykonalności projektu, architektura, artyści graficy (usługi -), 
audyt energetyczny, audyt jakości, badania dotyczące pro-
gramów komputerowych, badania dotyczące projektowa-
nia, badania dotyczące przetwarzania danych, badania doty-
czące środków farmaceutycznych, badania dotyczące tech-

nik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii, 
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, bada-
nia dotyczące technologii budowy maszyn, badania i analizy 
naukowe, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, badania i doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, badania i opracowywanie projektów tech-
nicznych, badania i rozwój w zakresie nauki, badania i testy 
bakteriologiczne, badania inżynieryjne, badania kliniczne, 
badania laboratoryjne, badania nad oprogramowaniem 
komputerowym, badania nad oprzyrządowaniem, badania 
nad procesami przemysłowymi, badania naukowe, badania 
naukowe do celów medycznych, badania naukowe dotyczą-
ce kosmetyków, badania naukowe dotyczące ekologii, bada-
nia naukowe dotyczące chemii, badania naukowe i przemy-
słowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk 
żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane 
z mapowaniem patentów, badania naukowe prowadzone 
przy użyciu baz danych, badania naukowe w dziedzinie me-
dycyny społecznej, badania naukowe w dziedzinie farmacji, 
badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycz-
nej, badania naukowe w zakresie genetyki roślin, badania 
naukowe wspomagane komputerowo, badania naukowe 
z zakresu biologii, badania naukowe z zakresu bakteriologii, 
badania naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe 
związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania, 
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, badania pól minowych, badania pro-
jektów inżynieryjnych, badania projektowe związane z opro-
gramowaniem, badania przemysłowe obiektów technicz-
nych, badania przemysłowe wspomagane komputerowo, 
badania przesiewowe dna do celów badań naukowych, ba-
dania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydaj-
ności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz 
porównawczych w zakresie efektywności systemów kompu-
terowych, badania środowiska, badania techniczne, badania 
techniczne dotyczące komputerów, badania techniczne 
w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla, badania 
techniczne w zakresie aeronautyki, badania techniczne z za-
kresu systemów automatycznej numeracji, badania tech-
niczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyj-
nych, badania technologiczne, badania technologiczne do-
tyczące komputerów, badania technologiczne związane 
z przemysłem budowlanym, badania w dziedzinie bakterio-
logii, badania w dziedzinie budowy silnika, badania w dzie-
dzinie budownictwa, badania w dziedzinie chemii, badania 
w dziedzinie ekologii, badania w dziedzinie energii, badania 
w dziedzinie farmakogenetyki, badania w dziedzinie fizyki, 
badania w dziedzinie insektycydów, badania w dziedzinie 
inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie komputerów, 
badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie ko-
smetologii, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób 
trzecich, badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów 
motorowych, badania w dziedzinie mechaniki, badania 
w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dzie-
dzinie nauki prowadzone przez inżynierów, badania w dzie-
dzinie pielęgnacji włosów, badania w dziedzinie programów 
i oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie 
spawania, badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, 
badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania w dzie-
dzinie techniki, badania w dziedzinie technologii przetwa-
rzania półprzewodników, badania w dziedzinie technologii 
pomiarowych, badania w dziedzinie technologii informacyj-
nej, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, bada-
nia w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania 
w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, ba-
dania w dziedzinie terapii genowej, badania w dziedzinie 
żywności, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania 
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w zakresie chemikaliów wysokowartościowych, badania 
w zakresie komórek macierzystych, badania w zakresie kon-
strukcji budynków lub urbanistyki, badania w zakresie ma-
szyn produkcyjnych, badania w zakresie medycyny, badania 
w zakresie metali, badania w zakresie nowych produktów, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bada-
nia w zakresie oprogramowania komputerowego, badania 
w zakresie programowania komputerowego, badania w za-
kresie projektowania komputerów, badania w zakresie 
zmniejszania emisji dwutlenku węgla, badania z zakresu che-
mikaliów specjalnych, badania z zakresu nauk molekular-
nych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji 
procesów technicznych, badania z zakresu upraw ogrodni-
czych, badania związane z demografią, badania związane 
z fizyką, badania związane z opracowywaniem sprzętu kom-
puterowego, badania związane z opracowywaniem opro-
gramowania komputerowego, badania związane z opraco-
wywaniem programów i oprogramowania komputerowego, 
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją 
procesów administracyjnych, badania związane ze skompu-
teryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, bada-
nia żywności, badanie jakości produktów, badanie produk-
tów spawanych w celu określenia trwałości, badanie produk-
tów spawanych w celu określenia struktury, badanie produk-
tów spawanych w celu określenia właściwości, badanie przy-
datności pojazdów do ruchu drogowego, badanie technicz-
ne pojazdów, badanie w dziedzinie zmiany klimatu, certyfi-
kacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], certyfikacja diamentów, certyfikacja [kontrola 
jakości], certyfikacja usług edukacyjnych, certyfikowanie wy-
dajności energetycznej budynków, chemiczne badania ana-
lityczne, chmura obliczeniowa, cyfrowe rozproszone maga-
zynowanie, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów 
w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie pro-
blemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogra-
mowania, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i obrazów, doradz-
two astronomiczne, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania syste-
mów komputerowych, doradztwo eksperckie dotyczące 
technologii, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych 
aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje w za-
kresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradz-
two komputerowe, doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo naukowe, 
doradztwo projektowe, doradztwo specjalistyczne związane 
z programowaniem komputerowym, doradztwo specjali-
styczne dotyczące oprogramowania komputerowego, do-
radztwo techniczne, doradztwo techniczne dotyczące ob-
sługi komputerów, doradztwo techniczne dotyczące testo-
wania, doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania ma-
teriałów do przygotowywania obwodów elektronicznych, 
doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradz-
two techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, 
doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, do-
radztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, doradz-
two techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarza-
nia obwodów elektronicznych, doradztwo techniczne w za-
kresie usług badawczych dotyczących artykułów spożyw-
czych i suplementów diety, doradztwo techniczne w zakre-
sie produkcji półprzewodników, doradztwo techniczne 
w zakresie badań technicznych dotyczących pokarmów 
i napojów, doradztwo techniczne w zakresie szkód spowo-
dowanych skażeniem, doradztwo techniczne w zakresie za-
pobiegania pożarom, doradztwo techniczne w zakresie pro-
dukcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania da-

nych, doradztwo techniczne w zakresie produkcji wina, do-
radztwo techniczne w zakresie przemysłu lekkiego, doradz-
two techniczne związane z technologią cięcia dróg, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo 
techniczne związane z programowaniem komputerów, do-
radztwo techniczne związane z zastosowaniem i używa-
niem oprogramowania komputerowego, doradztwo tech-
niczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania 
komputerowego, doradztwo techniczne związane z używa-
niem sprzętu komputerowego, doradztwo technologiczne, 
doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania 
energii, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii, 
doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 
doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie fizyki, doradztwo w dziedzinie integracji syste-
mów komputerowych, doradztwo w dziedzinie inżynierii 
telekomunikacyjnej, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, 
doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczające-
go, doradztwo w dziedzinie projektowania architektoniczne-
go, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, do-
radztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie analiz sądo-
wych dotyczące eksplozji, doradztwo w zakresie analiz sądo-
wych dotyczące wypadków na morzu, doradztwo w zakre-
sie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, doradztwo 
w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie 
badań naukowych, doradztwo w zakresie badań bakteriolo-
gicznych, doradztwo w zakresie bakteriologii, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w za-
kresie biochemii, doradztwo w zakresie biologii, doradztwo 
w zakresie biotechnologii, doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie 
wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrowców na me-
ble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie farmako-
logii, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, do-
radztwo w zakresie komputerowych programów baz da-
nych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo 
w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, doradztwo w zakresie programo-
wania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania 
opakowań, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, doradz-
two w zakresie projektowania i opracowywania oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowa-
nia konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projektów tech-
nologicznych, doradztwo w zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, doradztwo w zakresie projektowa-
nia stron głównych i stron internetowych, doradztwo w za-
kresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakre-
sie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo w zakre-
sie zapewniania jakości, doradztwo związane z aktualizacją 
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane 
z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produk-
tów farmaceutycznych, doradztwo związane z badaniami 
w dziedzinie farmakogenetyki, doradztwo związane z bada-
niami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, doradztwo zwią-
zane z konserwacją oprogramowania komputerowego, do-
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radztwo związane z odzyskiwaniem danych komputero-
wych, doradztwo związane z oprogramowaniem do syste-
mów komunikacyjnych, doradztwo związane z pomiarami 
geologicznymi, doradztwo związane z projektowaniem 
i opracowywaniem programów komputerowych baz da-
nych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowy-
waniem programów komputerowych, doradztwo związane 
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo związane z techno-
logią membranową, doradztwo związane z testami labora-
toryjnymi, doradztwo związane z tworzeniem stron głów-
nych i stron internetowych, doradztwo związane z tworze-
niem i projektowaniem stron internetowych do handlu 
elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem i pro-
jektowaniem stron internetowych, doradztwo związane 
z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia 
w prąd i energię, doradztwo związane z wyborem tkanin de-
koracyjnych [projektowanie wnętrz], dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej onli-
ne z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji 
na temat warunków pogodowych wpływających na warun-
ki narciarskie i zamknięcia dróg, dostarczanie informacji na-
ukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego ocieple-
nia, dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architek-
tonicznego za pośrednictwem strony internetowej, dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowy-
waniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie 
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie 
powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści 
internetowych, dostarczanie raportów inżynieryjnych, do-
starczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie spe-
cjalistycznych raportów w zakresie informatyki, dzierżawa 
urządzeń komputerowych, edycja programów komputero-
wych, ekspertyzy w zakresie technologii, eksploracja danych, 
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z karta-
mi kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, 
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji 
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, elek-
troniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości 
e-mail, elektroniczne przechowywanie plików audio, elek-
troniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, elektroniczne 
przechowywanie cyfrowych plików audio, elektroniczne 
przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne 
przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne prze-
chowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne przechowy-
wanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie 
dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, fog 
computing, genetyczne pobieranie odcisków palców, geo-
logiczne (badania -), geologiczne (ekspertyzy -), grafika arty-
styczna, gromadzenie informacji dotyczących środowiska 
naturalnego, gromadzenie informacji związanych z hydrolo-
gią, gromadzenie informacji związanych z meteorologią, gro-
madzenie informacji związanych z sejsmologią, gromadze-
nie informacji związanych z oceanografią, hosting aplikacji 
interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplika-
cji multimedialnych, hosting blogów, hosting edukacyjnych 
treści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni 
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, 
hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony in-
ternetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz 
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dysku-
sji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trze-
cich do celów wymiany treści online, hosting komputero-
wych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, 

hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, 
hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interak-
tywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządza-
niu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting 
platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform 
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, 
hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting plat-
form w Internecie, hosting podkastów, hosting portali inter-
netowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, 
hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interne-
towych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie 
do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting rozrywko-
wych treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting ser-
werów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACa-
aS, Access Control as a Service], hosting skomputeryzowa-
nych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting spersona-
lizowanych stron internetowych, hosting stron interneto-
wych w Internecie, hosting stron internetowych, hosting 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach 
komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting 
stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trze-
cich, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego 
przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony 
internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, hosting treści cy-
frowych w Internecie, hosting treści cyfrowych, mianowicie 
dzienników i blogów on-line, hosting treści multimedialnych 
dla osób trzecich, hosting videocastów, informacja o pogo-
dzie, informacje związane z badaniami naukowymi z dziedzi-
ny biochemii i biotechnologii, informatyka śledcza, infra-
struktura jako usługa (IaaS), inspekcja budowlana [oględziny], 
inspekcja budynków pod kątem istnienia pleśni, inspekcja 
towarów w zakresie kontroli jakości, instalacja, aktualizacja 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja 
i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instala-
cja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania 
do dostępu do Internetu, instalacja i konserwacja oprogra-
mowania baz danych, instalacja i utrzymanie programów 
komputerowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompu-
terowego dla systemów komputerowych, instalacja, konser-
wacja i naprawa oprogramowania komputerowego, instala-
cja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramo-
wania bazy danych, instalacja, naprawa i utrzymanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
sprzętowego, instalacja oprogramowania do kontroli dostę-
pu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], instalacja 
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania do baz danych, instalacja oprogramowania umożli-
wiającego dostęp do Internetu, instalacja programów kom-
puterowych, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis opro-
gramowania komputerowego, instalacje oprogramowania 
komputerowego, instalowanie programów komputerowych, 
instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób 
trzecich, integracja oprogramowania komputerowego, inte-
gracja systemów i sieci komputerowych, interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie 
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online, 
interpretacja i analiza obrazów uzyskanych metodą rezonan-
su magnetycznego na potrzeby przemysłu petrochemicz-
nego, inżynieria chemiczna, inżynieria komputerowa, inży-
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nieria mechaniczna, inżynieria oprogramowania komputero-
wego, inżynieria oprogramowania, inżynieria (prace inżynie-
ryjne), inżynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, 
inżynieria tkankowa, inżynieria wałów przeciwpowodzio-
wych, inżynieria wodno-lądowa, kalibrowanie instrumen-
tów, kalibrowanie maszyn, kalibrowanie [pomiary], kartogra-
fia i odwzorowanie, klasyfikacja drewna, klasyfikowanie ka-
mieni szlachetnych, klasyfikowanie minerałów, klasyfikowa-
nie monet, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie 
muzyki cyfrowej, kodowanie obrazu cyfrowego, kodowanie 
wiadomości, kompilacja informacji dotyczących środowiska, 
kompilacja informacji dotyczących warunków środowisko-
wych, kompilacja informacji naukowych, kompilacja infor-
macji toksykologicznych, kompilacja informacji związanych 
z technologią informacyjną, kompilacja informacji związa-
nych z systemami informacyjnymi, kompilacja programów 
do przetwarzania danych, kompilacja programów kompute-
rowych, kompilacja stron internetowych, kompresja cyfrowa 
komputerowych danych, kompresja danych do elektroniczne-
go przechowywania, komputerowe badania wykonalności, 
komputerowe planowanie awaryjne (DRP), komputerowy po-
dział czasu, komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie -), 
komputery (odzyskiwanie danych -), komputery (powiela-
nie programów -), komputery (wypożyczanie -), konfiguracja 
komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfigura-
cja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci 
komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja 
sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, kon-
figuracja systemów i sieci komputerowych, konserwacja i ak-
tualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwa-
cja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektro-
nicznego, konserwacja oprogramowania do przetwarzania 
danych, konserwacja oprogramowania do systemów łączno-
ści, konserwacja programów komputerowych, konstrukcyjne 
(projektowanie -), konsultacja techniczna w dziedzinie inży-
nierii środowiska, konsultacje chemiczne, konsultacje i bada-
nia bakteriologiczne, konsultacje na temat higieny żywności, 
konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, konsul-
tacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola arty-
kułów spożywczych, kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], 
kontrola hodowli żywego inwentarza, kontrola i badanie 
za pomocą alpinizmu przemysłowego, kontrola i testowanie 
jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, 
kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościo-
wych, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, kontrola 
jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości nawozów, 
kontrola jakości pojemników szklanych, kontrola jakości pro-
duktów częściowo wytworzonych, kontrola jakości surow-
ców, kontrola jakości towarów i usług, kontrola jakości ukoń-
czonych budynków, kontrola jakości usług, kontrola jakości 
w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w za-
kresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości 
wytworzonych produktów, kontrola kosmetyków, kontrola 
kosztów budowy, kontrola lądowych pojazdów silnikowych 
[pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola łowisk, 
kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola palni-
ków olejowych, kontrola pojazdów mechanicznych przed 
transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu 
drogowym], kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem 
zdatności do ruchu drogowego], kontrola techniczna pojaz-
dów, konwersja danych elektronicznych, konwersja danych 
i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, kon-
wersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 

konwersja fizyczna, konwersja tekstu na format cyfrowy, kon-
wertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne for-
my treści cyfrowych, laboratoria badawcze, laboratoria che-
miczne, laboratoria medyczne, laboratoria naukowe (usługi 
świadczone przez -), laboratoria optyczne, laboratoryjne te-
stowanie materiałów, laboratoryjne usługi analityczne, łań-
cuch bloków jako usługa [BaaS], leasing oprogramowania 
aplikacji pojedynczego logowania, lokalizowanie i oznako-
wanie podziemnych systemów rur, kabli lub przewodów 
do celów usług komunalnych, materiały (testowanie -), me-
dyczne badania naukowe, medyczne usługi laboratoryjne, 
miernictwo drogowe, miernictwo [pomiary], mierzenie 
zmiennych związanych z kierunkowym manipulowaniem 
otworami wiertniczymi, modyfikowanie programów kom-
puterowych, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych, 
monitorowanie działań mających wpływ na środowisko 
w obrębie budynków, monitorowanie działań mających 
wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wod-
no-lądowej, monitorowanie dźwiękowych znaków ostrze-
gawczych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jako-
ści, monitorowanie stanu cieczy, monitorowanie stanu ma-
szyn, monitorowanie stanu olejów, monitorowanie stanu 
smarów, monitorowanie stanu środków nawilżających, mo-
nitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie 
systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, monitorowanie wydarzeń mających 
wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-
-lądowej, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na śro-
dowisko w obrębie budynków, monitorowanie zanieczysz-
czonych terenów w celu wykrycia gazu, monitorowanie za-
nieczyszczonych terenów, nadzór i inspekcja techniczna, na-
prawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania kompu-
terowego, naprawa oprogramowania komputerowego, na-
prawa uszkodzonych programów komputerowych, nauko-
we usługi programowania komputerów, obiekty i urządze-
nia do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowe-
go, obrazowanie rentgenowskie, inne niż do celów me-
dycznych, obsługa komputerowego podziału czasu, obsłu-
giwanie wyszukiwarek, ocena i badanie nieruchomości pod 
kątem obecności materiałów niebezpiecznych, ocena infor-
macji chemicznych w związku z ryzykiem, ocena informacji 
chemicznych w związku z zagrożeniami, ocena informacji 
toksykologicznych w związku z zagrożeniami, ocena infor-
macji toksykologicznych w związku z ryzykiem, ocena jako-
ści, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości produktów, 
ocena jakości wełny, ocena opracowywania produktu, ocena 
produktów farmaceutycznych, ocena projektu produktu, 
ocena ryzyka naukowego, ocena wydajności przetwarzania 
danych w oparciu o test wzorcowy, ocena wydajności syste-
mów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, ocena za-
grożeń środowiskowych, oceny i badania geologiczne, oce-
ny techniczne związane z projektowaniem, oceny w dziedzi-
nie nauki wykonywane przez inżynierów, oceny w dziedzi-
nie technologii wykonywane przez inżynierów, odbloko-
wywanie telefonów komórkowych, odbudowa baz danych 
na rzecz innych, odtwarzanie baz danych, odwzorowanie, 
odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie da-
nych ze smartfonów, oferowanie tymczasowego korzystania 
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania 
informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania z nie-
pobieralnego oprogramowania on-line do transmisji infor-
macji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieral-
nego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, ofe-
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rowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego 
oprogramowania on-line do transmisji danych, oględziny 
nieruchomości, opracowania technologiczne w zakresie ob-
rabiarek, opracowanie oprogramowania komputerowego, 
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, opracowanie projektów technicznych w zakresie 
równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset CO2], opraco-
wywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramo-
wania komputerowego i baz danych, opracowywanie badań 
technicznych, opracowywanie baz danych, opracowywanie 
elementów do silników spalinowych wewnętrznego spala-
nia, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego do baz danych, opracowywanie 
i ocena analiz chemicznych, opracowywanie i ocena syntez 
chemicznych, opracowywanie i projektowanie cyfrowych 
nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie i testowanie 
metod produkcji chemicznej, opracowywanie i testowanie 
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowa-
nia, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opraco-
wywanie i tworzenie komputerowych programów przetwa-
rzania danych, opracowywanie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, opracowywanie interaktywne-
go oprogramowania multimedialnego, opracowywanie ję-
zyków komputerowych, opracowywanie kodów kompute-
rowych, opracowywanie komputerów, opracowywanie 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie 
maszyn przemysłowych, opracowywanie metod pomiaro-
wych i testujących, opracowywanie metod testowych, opra-
cowywanie nowych produktów, opracowywanie nowych 
technologii dla osób trzecich, opracowywanie oprogramo-
wania rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogra-
mowania do magazynowania i przywoływania danych mul-
timedialnych, opracowywanie oprogramowania do prze-
twarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogra-
mowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedial-
nych, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych opera-
cji w sieci, opracowywanie oprogramowania przeznaczo-
nego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, 
opracowywanie oprogramowania dla operatorów audio 
i wideo, opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania 
do automatycznego odkrywania procesów biznesowych 
[ABPD], opracowywanie oprogramowania gier komputero-
wych, opracowywanie oprogramowania do konwertowania 
danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego dla osób 
trzecich, opracowywanie oprogramowania do modułów 
sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do tworzenia elektronicznych 
przewodników po programach telewizyjnych, opracowywa-
nie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie opro-
gramowania do edycji tekstu, opracowywanie oprogramo-
wania do przetwarzania obrazu, opracowywanie oprogra-
mowania sterowników, opracowywanie oprogramowania 
do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania 
systemowego, opracowywanie oprogramowania kompute-
rowych baz danych, opracowywanie oprogramowania apli-
kacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, opra-
cowywanie oprogramowania do gier wideo, opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego na potrzeby projek-
towania wspomaganego komputerowo / produkowania 
wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, 
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, 

opracowywanie oprogramowania komputerowego do użyt-
ku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użyt-
ku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie plat-
form komputerowych, opracowywanie podręczników tech-
nicznych, opracowywanie pojazdów, opracowywanie po-
włok na metale, opracowywanie powłok na niemetale, opra-
cowywanie preparatów farmaceutycznych i leków, opraco-
wywanie procesów przemysłowych, opracowywanie pro-
duktów, opracowywanie produktów dla osób trzecich, 
opracowywanie produktów farmaceutycznych, opracowy-
wanie produktów konsumenckich, opracowywanie produk-
tów przemysłowych, opracowywanie produktów w zakresie 
konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie 
programów do symulacji eksperymentów lub serii ekspery-
mentów w wirtualnym laboratorium optycznym, opracowy-
wanie programów do przetwarzania danych, opracowywa-
nie programów do przetwarzania danych na zamówienie 
osób trzecich, opracowywanie programów do danych, opra-
cowywanie programów do komputerów, opracowywanie 
programów komputerowych do analizowania procesów 
spalania wewnątrz silnika, opracowywanie programów kom-
puterowych do analizowania emisji gazów spalinowych, 
opracowywanie programów komputerowych do systemów 
elektronicznych kas rejestrujących, opracowywanie progra-
mów komputerowych do symulacji eksperymentów labora-
toryjnych, opracowywanie programów komputerowych za-
pisywanych na nośnikach danych (oprogramowanie) prze-
znaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautoma-
tyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM), opracowywanie pro-
jektów budowlanych, opracowywanie projektów technicz-
nych, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywa-
nie projektów technicznych do projektów budowlanych, 
opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głów-
nych, opracowywanie protez, opracowywanie rozwiązań 
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywa-
nie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla do-
stawców i użytkowników Internetu, opracowywanie sieci 
komputerowych, opracowywanie silników, opracowywanie 
sond pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych, 
opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, opra-
cowywanie sprzętu do magazynowania i przywoływania 
danych multimedialnych, opracowywanie sprzętu do kon-
wertowania danych i treści multimedialnych z i na inne pro-
tokoły, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygna-
łów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do gier wideo, 
opracowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji 
treści multimedialnych, opracowywanie sprzętu kompute-
rowego do gier komputerowych, opracowywanie sprzętu 
komputerowego, opracowywanie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, opracowywanie sprzętu komputerowe-
go dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu 
przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multime-
dialnych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, 
opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, 
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywa-
nie systemów przechowywania danych, opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, opracowywanie technik 
obróbki skrawaniem, opracowywanie technologii zabezpie-
czeń sieci elektronicznych, opracowywanie urządzeń diagno-
stycznych, opracowywanie urządzeń do testowania przewo-
dów elektrycznych, opracowywanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, opracowywanie zespołów zasilających, opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowa-
nie do głębokiego uczenia, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neu-
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ronowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie komputerowe 
(wypożyczanie -), oprogramowanie komputerowe (aktuali-
zacja -), oprogramowanie komputerowe (projektowanie -), 
oprogramowanie komputerowe (instalacje -), oszacowania 
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, oszaco-
wania w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynie-
rów, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, pisanie na zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, 
pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie progra-
mów do przetwarzania danych, pisanie programów kompu-
terowych do zastosowań biotechnologicznych, pisanie pro-
gramów komputerowych do zastosowań medycznych, pisa-
nie programów komputerowych, pisanie programów kon-
trolnych, pisanie techniczne, planowanie budowy nierucho-
mości, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, 
planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży de-
talicznej, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie projek-
tów technicznych, planowanie projektów technicznych 
w dziedzinie inżynierii, planowanie [projektowanie] silników 
spalinowych wewnętrznego spalania do pojazdów lądo-
wych, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie 
[projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] restau-
racji, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [pro-
jektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] łazie-
nek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie 
[projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] biur, 
planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-
line na rzecz osób trzecich, planowanie [projektowanie] 
kuchni, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, planowanie techniczne i doradztwo 
w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, planowanie 
techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakre-
sie opracowywania sprzętu oświetleniowego, planowanie 
związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych 
w obrębie miast, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści au-
diowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako 
usługa [PaaS], platformy do gier jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platformy do projektowania graficznego jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
pobieranie próbek do badania skażenia, pobieranie próbek 
do badania zanieczyszczenia, pobieranie próbek gleby 
do analizy, podawanie komunikatów meteorologicznych, 
pomiar zmiennych związanych z wierceniem odwiertów, po-
miary, badania i eksploracja, pomiary drgań podczas krusze-
nia, pomiary geodezyjne, pomiary geofizyczne, pomiary 
gruntów i dróg, pomiary hydrograficzne, pomiary i analizy 
emisji gazów cieplarnianych, pomiary inżynieryjne, pomiary 
parametrów środowiska wewnątrz struktur inżynierii wod-
no-lądowej, pomiary próbek ziemi, pomiary prognozowe 
ustalonych emisji gazów spalinowych, pomiary środowiska 
w obrębie budynków, pomiary środowiskowe, pomiary to-
pograficzne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, 
poradnictwo informatyczne, porady techniczne dotyczące 
produkcji opon, porady techniczne związane z działaniami 
mającymi na celu oszczędzanie energii, porady techniczne 
związane z komputerami, powielanie oprogramowania 
komputerowego, powielanie programów komputerowych, 
prace badawcze nad produktami, prace badawcze w dzie-
dzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, 

prace badawcze w zakresie opracowywania nowych pro-
duktów, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, 
prace badawczo-rozwojowe nad produktami, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów 
dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, prace 
badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i bio-
technologicznej, prace inżynieryjne, prace w zakresie poszu-
kiwania minerałów, próby kliniczne, profesjonalne doradz-
two dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne do-
radztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w bu-
dynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie dynamiki pły-
nów, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, 
profesjonalne doradztwo w zakresie technologii morskiej, 
profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjo-
nalne doradztwo związane z zachowaniem energii, profesjo-
nalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące technologii żyw-
ności, profesjonalne usługi doradcze dotyczące kompute-
rów, profilowanie geofizyczne otworów wiertniczych, pro-
gnozowanie pogody, prognozy meteorologiczne, progra-
mowanie animacji komputerowych, programowanie aplika-
cji multimedialnych, programowanie elektronicznych syste-
mów kontroli, programowanie komputerów, programowa-
nie komputerów i projektowanie oprogramowania, progra-
mowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu da-
nych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie 
komputerów do drukowania kodów kreskowych, programo-
wanie komputerów do celów telekomunikacji, programowa-
nie komputerów i konserwacja programów komputero-
wych, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, 
programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, pro-
gramowanie komputerowe w zakresie gier komputero-
wych, programowanie komputerowe dla osób trzecich, 
programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier 
komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie 
gier wideo, programowanie komputerowe w zakresie syste-
mów do przetwarzania i przesyłania danych, programowa-
nie komputerowe do przetwarzania danych, programowa-
nie oprogramowania edukacyjnego, programowanie opro-
gramowania do portali internetowych, chatroomów, linii 
chatów i forów internetowych, programowanie oprogramo-
wania do platform internetowych, programowanie oprogra-
mowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogra-
mowania do platform handlu elektronicznego, programo-
wanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania 
danych [EDP], programowanie oprogramowania do gier wi-
deo, programowanie oprogramowania do gier komputero-
wych, programowanie oprogramowania do celów badań 
rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny za-
chowania klientów w sklepach online, programowanie opro-
gramowania do reklamy online, programowanie oprogra-
mowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, programowanie oprogramowania operacyjnego 
do sieci i serwerów komputerowych, programowanie opro-
gramowania do opracowywania stron internetowych, pro-
gramowanie oprogramowania do importowania danych 
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i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do za-
rządzania zapasami, programowanie oprogramowania kom-
puterowego do elektronicznych słowników i baz danych 
w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogra-
mowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizo-
wania danych, programowanie oprogramowania kompute-
rowego do szacowania i obliczania danych, programowanie 
oprogramowania do zarządzania energią, programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, 
programowanie programów do przetwarzania danych, pro-
gramowanie programów zabezpieczających przed zagroże-
niami internetowymi, programowanie spersonalizowanych 
stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwa-
rzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, 
programowanie stron internetowych, projektowanie akceso-
riów mody, projektowanie, aktualizacja i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, projektowanie analiz wyko-
nalności w zakresie projektów, projektowanie audiowizual-
nych prac twórczych, projektowanie baz danych, projekto-
wanie biżuterii, projektowanie broszur, projektowanie części 
do pojazdów mechanicznych, projektowanie części do po-
jazdów lądowych, projektowanie dekoracji scenicznych dla 
przedsięwzięć teatralnych, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie 
dodatków odzieżowych, projektowanie druków, projektowa-
nie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstruk-
cjach, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD 
do komputerowych baz danych, projektowanie elementów 
optycznych, projektowanie form, projektowanie gier, projek-
towanie gier planszowych, projektowanie graficzne, projek-
towanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne materia-
łów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompila-
cji stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych 
dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i aktualizacja 
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opra-
cowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie 
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie i opracowy-
wanie baz danych, projektowanie i opracowywanie syste-
mów oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiasto-
wej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do symulatorów pojazdów, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania pojedynczego logowa-
nia, projektowanie i opracowywanie oprogramowania ope-
racyjnego wirtualnej sieci prywatnej (VPN), projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowa-
nie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodo-
wych, projektowanie i opracowywanie systemów do wy-
twarzania energii regeneracyjnej, projektowanie i opraco-
wywanie stron głównych i stron internetowych, projektowa-
nie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie 
i opracowywanie systemów nawigacyjnych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do planowania tras, pro-
jektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych, 
projektowanie i opracowywanie elektronicznych kartek z ży-
czeniami [kartki elektroniczne], projektowanie i opracowy-
wanie architektury oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie i opracowywanie programów komputerowych 
baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia sprzętowego, projektowanie i opracowywanie systemów 
komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do pobierania danych, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do przetwarzania danych, projekto-

wanie i opracowywanie programów do przetwarzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do przetwarzania obrazu, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie 
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie 
i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opra-
cowywanie produktów konsumenckich, projektowanie 
i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowych 
baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie 
programów zabezpieczających przed zagrożeniami interne-
towymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii 
słonecznej, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowa-
nie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyj-
nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania do elektronicznych przewod-
ników po programach telewizyjnych, projektowanie i opra-
cowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i por-
tali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do zarządzania bazami da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego do zarządzania łań-
cuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie metod 
do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wyprowadzania danych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwe-
rów komputerowych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania gier komputerowych, projektowanie i opraco-
wywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opraco-
wywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, 
projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów 
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wypro-
wadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania 
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania 
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania rze-
czywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywania 
oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramo-
wania do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, 
projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego do użytku z technologią medyczną, 
projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarzą-
dzania zapasami, projektowanie i opracowywanie elektro-
nicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń języ-
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kowych, projektowanie i opracowywanie sprzętu kompute-
rowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, 
transmisji i organizowania danych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do szacowania 
i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do zarządzania energią, projektowanie i opra-
cowywanie architektury sprzętu komputerowego, projekto-
wanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, 
projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomuni-
kacyjnego, projektowanie i projektowanie graficzne do two-
rzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i roz-
wój oprogramowania komputerowego, projektowanie i roz-
wój oprogramowania do gier wideo, projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, projektowanie i testo-
wanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w za-
kresie opracowywania nowych produktów, projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, 
projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdra-
żanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla 
osób trzecich, projektowanie języków komputerowych, pro-
jektowanie kodów komputerowych, projektowanie kompo-
nentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowa-
nie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trze-
cich, projektowanie komputerów i oprogramowania kompu-
terowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projekto-
wanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projekto-
wanie komputerowych stron internetowych, projektowanie 
komputerowych baz danych, projektowanie komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, projektowanie, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie konstruk-
cji, projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, pro-
jektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projekto-
wanie maszyn specjalistycznych, projektowanie materiałów 
drukowanych, projektowanie materiałów piśmiennych, pro-
jektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, projekto-
wanie metod produkcji, projektowanie mikroczipów dla 
osób trzecich, projektowanie mikroczipów komputerowych, 
projektowanie modeli, projektowanie modeli matematycz-
nych, projektowanie mody, projektowanie na rzecz osób 
trzecich w dziedzinie odzieży, projektowanie na zamówienie 
i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów 
telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie nakryć 
głowy, projektowanie narzędzi, projektowanie naukowe 
i technologiczne, projektowanie nazw firmowych, projekto-
wanie nowych produktów, projektowanie obiektów bizne-
sowych, projektowanie obiektów sportowych, projektowa-
nie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie odzieży 
ochronnej, projektowanie ogrzewania, projektowanie opa-
kowań, projektowanie opakowań i materiałów do pakowa-
nia, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projek-
towanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, pro-
jektowanie, opracowywanie i utrzymywanie intranetu, pro-
jektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, projektowanie oprogra-

mowania do gier komputerowych, projektowanie oprogra-
mowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projekto-
wanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego do sterowa-
nia terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogra-
mowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedial-
nych, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtu-
alnej, projektowanie oprogramowania do magazynowania 
i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie opro-
gramowania do konwertowania danych i treści multimedial-
nych z i na różne protokoły, projektowanie oprogramowania 
przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multime-
dialnych, projektowanie oprogramowania do użytku z ma-
szynami drukarskimi, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego na zamówienie, projektowanie oprogramowa-
nia do przetwarzania tekstu, projektowanie oprogramowa-
nia sterowników, projektowanie oprogramowania systemo-
wego, projektowanie oprogramowania komputerowych 
baz danych, projektowanie oprogramowania do smartfo-
nów, projektowanie oprogramowania do gier wideo, pro-
jektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów, 
projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do po-
jazdów lądowych, projektowanie optycznych i mikrooptycz-
nych komponentów, projektowanie ozdobnego opracowa-
nia graficznego, projektowanie pakietów oprogramowania 
na zamówienie, projektowanie platform do przewozu pojaz-
dów, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projek-
towanie płytek wykładzinowych, projektowanie pojazdów 
lądowych, projektowanie pojazdów mechanicznych, projek-
towanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, pro-
jektowanie porcelany, projektowanie portali sieciowych, pro-
jektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania po-
wodziom, projektowanie produktów, projektowanie produk-
tów inżynieryjnych, projektowanie produktów konsumenc-
kich, projektowanie produktów przemysłowych, projekto-
wanie produktu [wzornictwo], projektowanie programów 
do przetwarzania danych, projektowanie programów kom-
puterowych, projektowanie przestrzeni biurowych, projekto-
wanie przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji 
przestrzennych, projektowanie restauracji, projektowanie, 
rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie samochodów, projektowanie sa-
mochodów wyścigowych, projektowanie sieci dróg, projek-
towanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, pro-
jektowanie sklepów, projektowanie specyfikacji komputero-
wych, projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, 
projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowa-
nie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multime-
dialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych 
i treści multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie 
sprzętu do transportu towarów, projektowanie sprzętu 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzę-
tu do magazynowania i przywoływania danych multimedial-
nych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowa-
nie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, 
projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
projektowanie sprzętu komputerowego na zamówienie, 
projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i de-
kompresji treści multimedialnych, projektowanie stoisk wy-
stawowych, projektowanie stron domowych i stron interne-
towych, projektowanie stron głównych i witryn interneto-
wych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron 
internetowych w celach reklamowych, projektowanie stron 
internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, 
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie sys-
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temów informatycznych dotyczących zarządzania, projekto-
wanie systemów informatycznych związanych z finansami, 
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowa-
nie systemów informatycznych, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie systemów komunikacyjnych, 
projektowanie systemów magazynowania danych, projekto-
wanie systemów oprogramowania graficznego, projektowa-
nie systemów przetwarzania danych, projektowanie syste-
mów składowania, projektowanie systemów wyposażenia 
sklepów, projektowanie szkła i produktów szklanych, projek-
towanie sztuki komercyjnej, projektowanie techniczne, pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie technik 
malowania, projektowanie telefonów, projektowanie telefo-
nów komórkowych, projektowanie tkanin wykończenio-
wych do pojazdów silnikowych, projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie stron in-
ternetowych, projektowanie ubrań, projektowanie układów 
scalonych, projektowanie umeblowania, projektowanie urzą-
dzeń diagnostycznych, projektowanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, projektowanie urządzeń i przyrządów me-
chanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, 
projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, pro-
jektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projekto-
wanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie 
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, 
projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów 
produkcyjnych, projektowanie wykładzin podłogowych, 
projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie wystro-
ju wnętrz sklepów, projektowanie wyświetlaczy trójwymia-
rowych, projektowanie wzorów, projektowanie zabawek, 
projektowanie zegarków, projektowanie znaków, projekto-
wanie znaków towarowych, projekty architektoniczne w za-
kresie dekoracji ścian zewnętrznych, prowadzenie analiz che-
micznych, prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, prowadzenie badań inżynierskich, prowadze-
nie badań [naukowych], prowadzenie badań naukowych, 
prowadzenie badań [technicznych], prowadzenie wycen 
ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywa-
nie danych elektronicznych, przechowywanie danych  
online, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcu-
cha blokowego [blockchain], przechowywanie dokumenta-
cji medycznej w postaci elektronicznej, przechowywanie 
dokumentów w formie elektronicznej, przechowywanie fil-
mów w postaci elektronicznej, przechowywanie obrazów 
fotograficznych w formie elektronicznej, przechowywanie 
obrazów w postaci elektronicznej, przechowywanie treści 
rozrywkowych w formie elektronicznej, przegląd samocho-
dów, przegląd urządzeń, przegląd wadliwych konstrukcji, 
przeglądy techniczne, przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowadza-
nie doświadczeń przemysłowych, przeprowadzanie studiów 
wykonalności w zakresie eksploatacji gazu, przeprowadzanie 
studiów wykonalności w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakre-
sie sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wy-
konalności w zakresie komputerowych systemów informa-
cyjnych, przeprowadzanie technicznych studiów wykonal-
ności, przeprowadzanie testów biotechnologicznych, prze-
prowadzanie testów kontroli jakości, przeprowadzanie te-
stów przemysłowych, przeprowadzanie wstępnych ocen 
nowych środków farmaceutycznych, przygotowywanie ba-
dań dotyczących analizy projektu, przygotowywanie map 
cyfrowych, przygotowywanie parametrów projektowych 
dla obrazów wizualnych, przygotowywanie programów 
do przetwarzania danych, przygotowywanie programów 

komputerowych do przetwarzania danych, przygotowywa-
nie projektu architektonicznego, przygotowywanie rapor-
tów architektonicznych, przygotowywanie raportów tech-
nicznych, przygotowywanie raportów dotyczących badań 
technologicznych, przygotowywanie raportów związanych 
z opracowaniami projektów technicznych do projektów bu-
dowlanych, przygotowywanie rysunków technicznych, przy-
gotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, przygotowy-
wanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowe-
go, publikowanie informacji naukowych, renderowanie grafi-
ki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), rozwiązywa-
nie problemów w postaci diagnozowania problemów 
z elektroniką użytkową, rozwiązywanie problemów z opro-
gramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, rozwój sprzętu komputerowego, skanowanie obra-
zów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], 
skomputeryzowane przechowywanie informacji bizneso-
wych, sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, 
sporządzanie raportów dotyczących komputerów, sporzą-
dzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie 
raportów dotyczących programów komputerowych, spo-
rządzanie raportów dotyczących badań technicznych, spo-
rządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporzą-
dzanie raportów dotyczących programowania komputero-
wego, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie ra-
portów projektowych, sporządzanie raportów technicznych, 
sporządzanie raportów technologicznych, sporządzanie ra-
portów z dziedziny biotechnologii, sporządzanie rysunków 
technicznych, sprawdzanie jakości, sprawdzanie przyrządów 
sygnalizacyjnych, studia wykonalności w zakresie kompute-
rów, studia wykonalności w zakresie analiz materiałów, stu-
dium wykonalności technicznej, stwierdzanie autentyczno-
ści obrazów, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadcze-
nie usług badawczych, świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej 
technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu 
komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elek-
tronicznego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelnia-
nia użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego 
logowania dla aplikacji online, świadczenie usług informacyj-
nych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, świadczenie usług pobierania pró-
bek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszcze-
nia, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz sa-
mochodów, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sie-
ci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputery-
zowanych transakcji, świadczenie usług zapewniania jakości, 
systemy komputerowe (analizy -), szyfrowanie, deszyfrowa-
nie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, szy-
frowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, 
techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach 
komputerowych, technologiczne badania projektowe, testo-
wanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów cer-
tyfikacji, testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich 
do celów certyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów 
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, anali-
zowanie i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, testo-
wanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomuni-
kacyjnych, testowanie bezpieczeństwa produktów konsu-
menckich, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowa-
nie bezpieczeństwa naczyń ciśnieniowych, testowanie bez-
pieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie 
emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, te-
stowanie filtrów, testowanie funkcjonalności maszyn, testo-
wanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, testowanie 
i analiza materiałów, testowanie i doradztwo w zakresie bez-
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pieczeństwa produktów konsumenckich, testowanie i ocena 
materiałów, testowanie jakości produktów do celów certyfi-
kacji, testowanie komponentów, testowanie komputerów, 
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, te-
stowanie łańcuchów, testowanie maszyn, testowanie mate-
riałów, testowanie materiałów w celu wykrywania usterek, 
testowanie minerałów lub olejów, testowanie naukowe 
wspomagane komputerowo, testowanie nowych produk-
tów, testowanie oprogramowania komputerowego, testo-
wanie papieru, testowanie pojazdów, testowanie produk-
tów, testowanie produktów w ramach kontroli jakości, testo-
wanie programów komputerowych, testowanie przemysło-
we, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, 
testowanie sprzętu informatycznego, testowanie sprzętu 
komputerowego, testowanie sprzętu podnoszącego pod ką-
tem bezpieczeństwa, testowanie, stwierdzanie autentyczno-
ści i kontrola jakości, testowanie surowców, testowanie sy-
gnałów telekomunikacyjnych, testowanie systemów elektro-
nicznego przetwarzania danych, testowanie urządzeń, testo-
wanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów 
certyfikacji, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elek-
trycznej, testowanie wibracji w odniesieniu do środowiska 
naturalnego, testowanie zagrożenia hałasem środowiska, te-
sty inżynieryjne, testy jakości, testy kontroli jakości, testy me-
talurgiczne, transfer danych dokumentowych z jednego for-
matu komputerowego na inny, tworzenie cyfrowych zna-
ków wodnych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych 
osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie 
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, 
tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron in-
ternetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymy-
wanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórko-
wych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, two-
rzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania 
komputerowego, tworzenie kopii zapasowych danych elek-
tronicznych, tworzenie map genetycznych do celów nauko-
wych, tworzenie map GPS, tworzenie oprogramowania 
komputera, tworzenie oprogramowania komputerowego, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne-
go, tworzenie platform komputerowych, tworzenie platform 
komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie progra-
mów do przetwarzania danych, tworzenie programów kom-
puterowych do przetwarzania danych, tworzenie progra-
mów komputerowych, tworzenie programów kontrolnych 
do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych, 
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego po-
miaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, 
tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron interneto-
wych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron 
głównych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych 
do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, 
tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie, uaktu-
alnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie, 
utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowe-
go, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych 
dla osób trzecich, tworzenie witryn internetowych na rzecz 
osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, two-
rzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla 

usług online i Internetu, tymczasowe elektroniczne przecho-
wywanie informacji i danych, tymczasowe udostępnianie 
niepobieralnego oprogramowania komputerowego do ob-
sługi transportu za pośrednictwem sieci komputerowych, 
intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobie-
ralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia to-
warów za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu 
i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego 
oprogramowania komputerowego do śledzenia przesyłek 
za pośrednictwem sieci, komputerowych, intranetu i Inter-
netu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogra-
mowania komputerowego do przygotowywania dokumen-
tów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, 
intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobie-
ralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego  
on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i dru-
karskiej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-
gramowania komputerowego wykorzystywanego do two-
rzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, uaktualnianie 
i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzenia-
mi użytkowników, udostępnianie danych technologicznych 
na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowi-
ska, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej 
w Internecie, udostępnianie informacji technicznych na te-
mat produkcji papieru, udostępnianie informacji o pogodzie 
za pośrednictwem telefonów, udostępnianie informacji na-
ukowych, udostępnianie informacji w zakresie technologii 
naukowej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzi-
nie globalnego ocieplenia, udostępnianie informacji nauko-
wych w dziedzinie zmiany klimatu, udostępnianie informacji 
online w zakresie badań technologicznych z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, udostępnianie informacji w za-
kresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej 
strony internetowej, udostępnianie informacji naukowych 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udostęp-
nianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Inter-
necie, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do testowania broni palnej, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do testowania amunicji, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnia-
nie obiektów komputerowych współdzielonych czasowo, 
udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, 
udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci kompute-
rowej, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użyt-
kowników programów komputerowych, udostępnianie pro-
gramów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem, udostępnianie programów komputero-
wych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, udostęp-
nianie sprzętu komputerowego do elektronicznego prze-
chowywania danych cyfrowych, udostępnianie strony inter-
netowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, udo-
stępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk 
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostęp-
nianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami 
wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania 
danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wy-
szukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnych, udostępnianie zapasowych progra-
mów i urządzeń komputerowych, udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, udzielanie informacji, doradztwo 
i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku wę-
gla, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, 
udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, 
udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysło-
wego, udzielanie informacji geograficznych, udzielanie infor-
macji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycz-
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nym i weterynaryjnym, udzielanie informacji meteorologicz-
nych, udzielanie informacji meteorologicznych dla transpor-
tu morskiego, udzielanie informacji na temat komputerów, 
udzielanie informacji na temat badań medycznych i nauko-
wych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemy-
słowych, udzielanie informacji na temat wyników prób kli-
nicznych w zakresie produktów farmaceutycznych, udziela-
nie informacji na temat projektowania i opracowywania 
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udziela-
nie informacji online na temat usług analiz i badań przemy-
słowych, udzielanie informacji technicznych w zakresie kom-
puterów, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania 
produktów, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywa-
nia oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji 
w dziedzinie projektowania produktów, udzielanie informa-
cji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputero-
wego, udzielanie informacji w zakresie technologii informa-
cyjnej, udzielanie informacji w zakresie programowania kom-
puterów, udzielanie informacji w zakresie pogody, udzielanie 
informacji z zakresu programów komputerowych, udzielanie 
informacji związanych z badaniami technologicznymi, udzie-
lanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami 
projektów technicznych dotyczących wykorzystywania na-
turalnych źródeł energii, udzielanie porad technicznych 
związanych z komputerami, udzielanie porad technicznych 
związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputero-
wym, udzielanie porad technicznych związanych ze środka-
mi oszczędności energii, ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania na-
rzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych 
online nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego 
do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do po-
brania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się 
treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użyt-
kownikami, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania nie do pobrania pozwalającego dostawcom 
treści na śledzenie treści multimedialnych, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do po-
brania do analizowania danych finansowych i generowania 
raportów, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwe-
stycji, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania opartego na wy-
korzystaniu sieci web, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania ope-
racyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania online 
nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyj-
nego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputero-
wych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania online nie do pobrania do opracowywania stron 
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online nie do pobrania do importowania 
danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do za-
rządzania zapasami, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostęp-

nych za pośrednictwem strony internetowej, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputero-
wego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia komputerowego online, nie do pobrania, do użytku 
w aplikacjach do monitorowania nadawania, usługi aktuali-
zacji programów komputerowych, usługi akustycznego po-
miaru przepływu powietrza, usługi analityczne dotyczące 
programów komputerowych, usługi analityczne w zakresie 
komputerów, usługi analityczne wykorzystujące radar, usługi 
analiz i badań przemysłowych związane z oponami samo-
chodowymi, usługi analiz i testów związane z urządzeniami 
inżynierii elektrycznej, usługi analiz przemysłowych wspo-
maganych komputerowo, usługi analizy biochemicznej 
przepływu powietrza, usługi analizy opon, usługi analizy 
technologicznej, usługi artystów grafików, usługi badania 
opon, usługi badawcze, usługi badawcze w dziedzinie me-
dycyny i farmakologii, usługi badawczo-rozwojowe związa-
ne z fizyką, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu 
komputerowego, usługi badawczo-rozwojowe związane 
z oponami samochodowymi, usługi bezpieczeństwa kom-
puterowego w postaci administrowania certyfikatami cyfro-
wymi, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie 
ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi certy-
fikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, 
usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą tele-
komunikacyjną, usługi deszyfrowania danych, usługi diagno-
styki komputerowej, usługi digitalizacji map, usługi doradcze 
dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze doty-
czące badań technologicznych, usługi doradcze dotyczące 
planowania obiektów, usługi doradcze dotyczące oprogra-
mowania komputerowego stosowanego do drukowania, 
usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze dotyczące nauki, usługi 
doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze 
dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze 
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi dorad-
cze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi do-
radcze dotyczące programów komputerowych, usługi do-
radcze dotyczące badań naukowych, usługi doradcze doty-
czące wypożyczania komputerów lub oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, 
usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów infor-
macyjnych, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci infor-
matycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie archi-
tektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi do-
radcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi doradcze i informacyjne związane z integracją syste-
mów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne w za-
kresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi do-
radcze i informacyjne związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem sprzętu komputerowego, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące programowania komputerów, 
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem 
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z projektowaniem, programowaniem 
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogra-
mowania komputerowego, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie oprogramowania gier komputerowych i wideo, 
usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowa-
niem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi 
doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania kompu-
terowego, usługi doradcze w dziedzinie projektowania sys-
temów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie opro-
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gramowania komputerowego do użytku w działalności wy-
dawniczej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podno-
szenia jakości oprogramowania, usługi doradcze w dziedzi-
nie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi doradcze 
w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi 
doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi dorad-
cze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w za-
kresie fizyki, usługi doradcze w zakresie sieci komputero-
wych, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze 
w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie kontro-
li zanieczyszczeń, usługi doradcze w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, usługi doradcze w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie plano-
wania geograficznego, usługi doradcze w zakresie sieci kom-
puterowych stosujących różne środowiska oprogramowa-
nia, usługi doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszy-
na do oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi doradcze 
w zakresie oprogramowania, usługi doradcze w zakresie te-
stowania produktów, usługi doradcze związane z wydajno-
ścią energetyczną, usługi doradcze związane z bezpieczeń-
stwem środowiska, usługi doradcze związane z badaniami 
w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze związane 
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektro-
nicznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi do-
radztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technicznego w za-
kresie komputerów, usługi doradztwa technicznego doty-
czące inżynierii wodno-lądowej, usługi doradztwa technicz-
nego z zakresu elektrokardiogramów, usługi doradztwa 
technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi do-
radztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi doradztwa technicznego związane z programowa-
niem komputerowym, usługi doradztwa technologicznego 
w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa 
technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, usługi 
doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technolo-
gicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
usługi doradztwa w dziedzinie oprogramowania kompute-
rowego do użytku w grafice, usługi doradztwa w dziedzinie 
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi 
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostaw-
cy hostingu w chmurze, usługi dostawcy hostingu prywat-
nego „w chmurze”, usługi dostawcy hostingu publicznego 
„w chmurze”, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], 
usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, usługi elektronicznego przechowywania da-
nych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych da-
nych elektronicznych, usługi enologiczne, usługi fotograme-
trii, usługi graficzne, usługi gromadzenia danych związanych 
z jakością powietrza, usługi hurtowni danych [składowanie 
danych], usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trze-
cich, usługi informacji meteorologicznej, usługi informacyjne 
dotyczące zastosowania sieci komputerowych, usługi infor-
macyjne dotyczące zastosowania systemów komputero-
wych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogra-
mowania komputerowego, usługi informacyjne w zakresie 
technologii informacyjnej, usługi informacyjne w zakresie 

komputerów, usługi informacyjne związane z opracowywa-
niem sieci komputerowych, usługi informacyjne związane 
z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi inży-
nierii oprogramowania w zakresie programów do przetwa-
rzania danych, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla 
osób trzecich, usługi inżynieryjne dotyczące technologii in-
formacyjnej, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania 
systemów łącznościowych, usługi inżynieryjne dotyczące 
technologii przetwarzania danych, usługi inżynieryjne doty-
czące przetwarzania danych, usługi inżynieryjne oraz usługi 
inżynieryjne wspomagane komputerowo ziemnego, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dzie-
dzinie technologii środowiskowej, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w za-
kresie projektowania systemów elektronicznych, usługi inży-
nieryjne w zakresie materiałów wybuchowych, usługi inży-
nieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usługi 
inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne 
w zakresie komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie pro-
jektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy 
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie programowania 
komputerowego, usługi inżynieryjne związane z automa-
tycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne zwią-
zane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usłu-
gi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w ener-
gię, usługi IT w celu ochrony danych, usługi kalibracji w za-
kresie urządzeń analitycznych, usługi kalibracji w zakresie 
urządzeń medycznych, usługi kalibracji w zakresie urządzeń 
elektronicznych, usługi kalibracji związane z oprogramowa-
niem komputerowym, usługi kartograficzne, usługi kawiare-
nek internetowych (wynajem komputerów), usługi kompu-
terowe do analizy danych, usługi komputerowe w związku 
z elektronicznym zapisywaniem danych, usługi komputero-
wego odtwarzania w warunkach katastrofy, usługi konfigu-
racji sieci komputerowych, usługi konsultacji dotyczące pro-
jektowania mody, usługi konsultacyjne dotyczące kompute-
rów i informatyki, usługi konsultacyjne dotyczące badań 
technologicznych, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowi-
skowego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i oprogramowania, usługi konsultacyjne ekspertów w związ-
ku ze sprzętem informatycznym, usługi konsultacyjne i infor-
macyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania kom-
puterowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi konsultacyjne w odniesieniu do kom-
puterów, usługi konsultacyjne w zakresie technologii kontro-
li, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, 
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi 
konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie 
systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie 
technologii, usługi konsultacyjne w zakresie inżynierii jądro-
wej, usługi konsultacyjne w zakresie programowania kompu-
terów, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem 
komputerowym, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
usługi kontroli opon, usługi migracji danych, usługi monito-
ringu środowiska naturalnego, usługi monitorowania syste-
mów komputerowych, usługi naukowe, usługi naukowe i ba-
dania w tym zakresie, usługi naukowe i projektowanie w tym 
zakresie, usługi naukowe i technologiczne, usługi naukowo-
-technologiczne, usługi obrazowania ultradźwiękowego 
do celów niemedycznych, usługi oceny pomiarów, usługi 
odtwarzania w warunkach katastrofy systemów transmisji 
danych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy syste-
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mów komputerowych, usługi opracowywania projektów 
technicznych, usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, 
głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, usługi 
pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania 
programów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, usługi podziału czasu doty-
czące urządzeń do przetwarzania danych, usługi pomiarów 
technicznych, usługi pomiarowe, usługi pomiaru przepływu 
powietrza, usługi pomocy technicznej związane z oprogra-
mowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi powielania 
programów komputerowych, usługi programowania kom-
puterów w celu analizowania i raportowania handlowego, 
usługi programowania komputerowego do magazynowa-
nia danych, usługi programowania komputerowego w za-
kresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi pro-
gramowania w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi projektów graficznych, usługi projektowania, usługi 
projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi 
projektowania architektonicznego, usługi projektowania ar-
chitektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transpor-
tu, usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojaz-
dów, usługi projektowania dotyczące tworzenia masek, usłu-
gi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitar-
nych, usługi projektowania dotyczące modelarstwa w celach 
ekspozycyjnych, usługi projektowania dotyczące modelar-
stwa do celów wystawowych, usługi projektowania dotyczą-
ce programów komputerowych, usługi projektowania doty-
czące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi pro-
jektowania dotyczące modelarstwa do celów rekreacyjnych, 
usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowa-
nia dotyczące reprodukcji dokumentów, usługi projektowa-
nia dotyczące modelarstwa do celów rozrywkowych, usługi 
projektowania dotyczące grafiki okiennej, usługi projektowa-
nia dotyczące architektury, usługi projektowania graficznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania grafiki 
komputerowej, usługi projektowania i planowania dotyczą-
ce sprzętu telekomunikacyjnego, usługi projektowania kon-
strukcji tymczasowych, usługi projektowania konstrukcji 
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, usługi projektowa-
nia map, usługi projektowania na zamówienie, usługi projek-
towania narzędzi do przetwarzania danych, usługi projekto-
wania narzędzi testowych do przetwarzania danych, usługi 
projektowania obiektów biznesowych, usługi projektowania 
obuwia, usługi projektowania odzieży, usługi projektowania 
opakowań przemysłowych, usługi projektowania oprogra-
mowania komputerowego, usługi projektowania pojazdów, 
usługi projektowania silników do pojazdów, usługi projekto-
wania systemów przetwarzania danych, usługi projektowa-
nia systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, usłu-
gi projektowania systemów komputerowych, usługi projek-
towania technicznego wspomaganego komputerowo, usłu-
gi projektowania technologicznego, usługi projektowania 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projekto-
wania w odniesieniu do komputerów, usługi projektowania 
w odniesieniu do systemów komputerowych, usługi projek-
towania w zakresie umeblowania, usługi projektowania 
w zakresie części do pojazdów mechanicznych, usługi pro-
jektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach pre-
zentacyjnych, usługi projektowania w zakresie procesorów 
danych, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, 
usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi projektowa-
nia w zakresie systemów wyświetlania do wystaw, usługi 
projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi projek-
towania związane z opakowaniami, usługi projektowania 
związane z układami scalonymi, usługi projektowe dotyczą-
ce nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe dotyczą-

ce oprogramowania komputerowego, usługi projektowe 
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi 
projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi pro-
jektowe w zakresie wystaw sklepowych, usługi projektowe 
w zakresie tkanin dekoracyjnych, usługi projektowe związa-
ne z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane 
z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicz-
nego, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usłu-
gi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzo-
wanych systemów do przetwarzania informacji, usługi prze-
chowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapa-
sowych danych, usługi przechowywania elektronicznego 
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi prze-
chowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji da-
nych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, usługi świadczone przez laboratoria 
naukowe, usługi szyfrowania danych, usługi techniczne 
w zakresie pobierania gier wideo, usługi techniczne w zakre-
sie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w zakre-
sie pobierania oprogramowania, usługi technologiczne, 
usługi technologiczne i dotyczące ich badania, usługi tech-
nologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi technolo-
giczne w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie 
komputerów, usługi technologiczne w zakresie produkcji, 
usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technolo-
giczne w zakresie projektowania, usługi testowania diagno-
stycznego wspomagane komputerowo, usługi testowania 
maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, usługi te-
stowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, usługi 
testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowa-
nia sprzętu ogrodniczego w ramach kontroli jakości, usługi 
testowania systemów alarmowych i monitorujących, usługi 
testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testo-
wania w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi testo-
wania zgodności, usługi tworzenia kopii zapasowych w za-
kresie danych z komputerowych dysków twardych, usługi 
utrzymywania stron internetowych, usługi uwierzytelniania 
(kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomuni-
kacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przeka-
zywanych za pomocą telekomunikacji, usługi uwierzytelnia-
nia w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi 
w dziedzinie programowania komputerów, usługi w dziedzi-
nie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, 
usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi 
w zakresie aktualizacji programów komputerowych, usługi 
w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, usługi 
w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie 
analizy przemysłowej, usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz, usługi w zakresie badań i opracowywania 
w obszarze inżynierii, usługi w zakresie badań i testów 
w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, usługi w zakresie ba-
dań komputerowych, usługi w zakresie badań laboratoryj-
nych dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakre-
sie badań matematycznych, usługi w zakresie badań nauko-
wych, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w za-
kresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanie-
czyszczeń wody, usługi w zakresie badań technicznych, 
usługi w zakresie badania składników przepływającego po-
wietrza, usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, 
usługi w zakresie digitalizacji wykresów, usługi w zakresie 
doradztwa komputerowego, usługi w zakresie doradztwa 
technologicznego, usługi w zakresie doradztwa techniczne-
go, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania 
komputerowego do potrzeb klienta, usługi w zakresie eks-
pertyz technologicznych, usługi w zakresie górnictwa i po-
szukiwań minerałów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, 
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi w za-
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kresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem techno-
logii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie 
ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie informacji 
o pogodzie, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi 
w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usłu-
gi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie integracji systemów 
komputerowych, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, 
usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie 
komputerowego projektowania części i form, usługi w zakre-
sie komputerowego podziału czasu, usługi w zakresie kon-
sultacji i doradztwa komputerowego, usługi w zakresie ko-
piowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usłu-
gi w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub biologicznych, 
usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi w zakresie 
monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowe-
go, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysło-
wych, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych 
środków chemicznych, usługi w zakresie oceny oddziaływa-
nia na środowisko, usługi w zakresie ochrony przed spamem, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usłu-
gi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, usługi w zakresie odzyskiwania da-
nych, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, 
usługi w zakresie opracowywania gier wideo, usługi w zakre-
sie pisania oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie planowania technologicznego, usługi w zakresie po-
miarów demograficznych, usługi w zakresie pomiarów i te-
stów technicznych, usługi w zakresie pomocy technicznej 
i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, usługi 
w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi w zakresie 
projektowania witryn internetowych, usługi w zakresie pro-
jektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze 
w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania 
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
komputerowego, usługi w zakresie projektowania marki, 
usługi w zakresie projektowania produktów, usługi w zakre-
sie projektowania technicznego, usługi w zakresie projekto-
wania mikroukładów, usługi w zakresie projektowania na-
ukowego, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie 
projektowania oprogramowania do elektronicznego prze-
twarzania danych, usługi w zakresie projektowania komer-
cyjnego, usługi w zakresie projektowania wspomaganego 
komputerowo, usługi w zakresie projektowania i programo-
wania komputerów, usługi w zakresie projektowania w prze-
myśle stoczniowym, usługi w zakresie projektowania stron 
internetowych, usługi w zakresie przechowywania plików 
elektronicznych w chmurze, usługi w zakresie przechowy-
wania danych elektronicznych w chmurze, usługi w zakresie 
przeglądów technicznych, usługi w zakresie przeglądu no-
wych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprze-
dających swoje pojazdy, usługi w zakresie przemysłowego 
projektowania technicznego, usługi w zakresie redagowania 
programów komputerowych, usługi w zakresie rozwoju bio-
logicznego, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, usłu-
gi w zakresie rysunku technicznego, usługi w zakresie sieci 
komputerowej, usługi w zakresie sieciowych zapór kompute-
rowych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania da-
nych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi 
w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, usługi 
w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie testów 
naukowych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi 
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi 
w zakresie testów nieniszczących, usługi w zakresie testowa-
nia materiałów, usługi w zakresie tworzenia witryn interneto-

wych, usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, 
usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, 
usługi w zakresie uwierzytelniania, usługi w zakresie wspo-
maganego komputerem projektowania i rysunku technicz-
nego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem pro-
jektowania technicznego, usługi w zakresie wypożyczania 
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie wzorcowania, 
usługi w zakresie zabezpieczania danych, usługi w zakresie 
zabezpieczania danych [zapory], usługi wsparcia techniczne-
go w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi 
z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów 
lądowych, usługi zapewnienia jakości, usługi zarządzania 
projektami inżynieryjnymi, usługi zdalnego tworzenia kopii 
zapasowych komputera, usługi związane z opracowywa-
niem baz danych, usługi związane z projektowaniem graficz-
nym [sztuka], utrzymanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, utrzymanie i naprawa oprogramowania, 
utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania kompute-
rowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego 
do dostępu do Internetu, utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego 
oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, utrzymanie witryn inter-
netowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz 
osób trzecich, utrzymywanie baz danych, utrzymywanie za-
pisów komputerowych, ważenie pojazdów, ważenie towa-
rów na rzecz osób trzecich, wdrażanie programów kompute-
rowych w sieciach, wspomagane komputerowo projektowa-
nie form, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki 
wideo, wykonywanie pomiarów, wykrywanie i usuwanie 
usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wy-
najem dostępu do komputerów, wynajem elektronicznej 
przestrzeni pamięciowej w Internecie, wynajem infrastruk-
tury centrów danych, wynajem komputerów, wynajem 
komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, wynajem komputerów i oprogramowania komputero-
wego, wynajem komputerów i oprogramowania, wynajem 
obciążnic do testowania źródeł energii elektrycznej, wyna-
jem oprogramowania i programów komputerowych, wy-
najem oprogramowania komputerowego, wynajem opro-
gramowania komputerowego do odczytu strumienia da-
nych, wynajem oprogramowania komputerowego, urzą-
dzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, wynajem oprogramowania komputero-
wego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, 
wynajem oprogramowania komputerowego związanego 
z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowania sprzęto-
wego, wynajem pamięci serwerowej, wynajem programów 
komputerowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na po-
trzeby stron internetowych, wynajem przestrzeni pamięcio-
wej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogło-
szeniowych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajem sprzętu i oprogramowania, wynajem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu kom-
puterowego, wynajem sprzętu naukowego i technologicz-
nego, wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem 
urządzeń naukowych, wynajem urządzeń peryferyjnych 
do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu do kompu-
terów, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów 
do Internetu, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz 
osób trzecich, wynajmowanie serwerów www, wynajmowa-
nie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputero-
wych, wypożyczanie aparatury i instrumentów laboratoryj-
nych, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, wypożyczanie kalkulatorów, wypożyczanie 
komputerów, wypożyczanie komputerów do przetwarzania 
danych, wypożyczanie komputerów osobistych, wypoży-
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czanie minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypoży-
czanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie opro-
gramowania rozrywkowego, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego do zarządzania finansami, wypożycza-
nie oprogramowania do komputerowych baz danych, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego związane-
go z podróżowaniem, wypożyczanie oprogramowania 
do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania 
do gier komputerowych, wypożyczanie oprogramowania 
do gier wideo, wypożyczanie oprogramowania operacyjne-
go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramo-
wania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie opro-
gramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputero-
wych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania 
stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do im-
portowania danych i zarządzania nimi, wypożyczanie opro-
gramowania do zarządzania zapasami, wypożyczanie progra-
mów do przetwarzania danych, wypożyczanie programów 
zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, wypo-
życzanie przyrządów naukowych, wypożyczanie sprzętu 
do mierzenia czasu, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania 
danych oraz komputerów, wypożyczanie sprzętu do projekto-
wania, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, wy-
pożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, wypożyczanie sprzętu komputerowego, 
wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie urządzeń 
pomiarowych, wypożyczanie urządzeń rejestrujących czas, 
wypożyczanie wyposażenia komputerowego, wzornictwo 
i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, 
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornic-
two przemysłowe wspomagane komputerowo, zapewnianie 
badań technicznych z zakresu programowania komputerowe-
go, zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania 
online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie 
doradztwa technicznego dla morskiego przemysłu transpor-
towego, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zapew-
nianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników progra-
mów komputerowych, zapewnianie ocen ekspertów w zakre-
sie przetwarzania danych, zapewnianie oprogramowania  
online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnia-
nie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w za-
rządzaniu łańcuchem dostaw, zapewnianie oprogramowa-
nia online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarzą-
dzania bazami danych, zapewnianie tymczasowego dostępu 
do niepobieralnego oprogramowania online, zapewnianie 
tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowa-
nia, zapewnianie tymczasowego korzystania z oprogramowa-
nia pojedynczego logowania online, nie do pobrania, zapew-
nianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci kompu-
terowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie 
nadzoru nad sieciami komputerowymi, zarządzanie projekta-
mi informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwa-
rzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, 
zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyj-
nych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domo-
wego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w za-
kresie technologii informacyjnych [ITSM], zarządzanie witryna-
mi internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami 
cyfrowymi, zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, zdalne 
administrowanie serwerem, znajdowanie i usuwanie błędów 
w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debu-
gowanie].
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(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 aerometry, analizatory powietrza, anemo-
metry, czujniki - w tym: ciśnienia, drukarki komputerowe, 
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gazometry, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami, manometry, mierniki, 
nadajniki sygnałów elektronicznych, pirometry, próżniomie-
rze, przyrządy pomiarowe, siarkometry, urządzenia do ana-
lizy gazu, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urzą-
dzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk 
czasowych, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, 
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia pomiaro-
we, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia (rejestratory ci-
śnienia), wskaźniki temperatury, wykrywacze gazu i dymu, 
11 aparatura do wentylacji, aparatura i instalacje chłodnicze, 
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura 
i urządzenia do uzdatniania wody, armatura bezpieczeństwa 
do urządzeń oraz instalacji wodnych, armatura do regulacji 
urządzeń wodnych oraz przewodów wodnych, armatura re-
gulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodociągowych, 
bidety, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, elektro-
mechaniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektronicz-
ne czujniki niskiego poziomu wody, filtry do wody deszczo-
wej, zespołu poboru wody deszczowej, filtry do wody pit-
nej, filtry powietrza do klimatyzacji, filtry rynnowe do wody 
deszczowej, filtry strumieniowe z separatorami powietrza, 
filtry strumieniowe, armatura bezpieczeństwa do urządzeń 
oraz instalacji wodnych, hydranty, instalacje do dystrybucji 
wody, instalacje do kąpieli, instalacje do klimatyzacji, insta-
lacje do schładzania wody, instalacje do uzdatniania wody, 
instalacje do wytwarzania pary, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje i urządze-
nia do chłodzenia, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodo-
ciągowe, kabiny natryskowe, krany, lampy bezpieczeństwa, 
miski klozetowe, natryski, nawilżacze do grzejników central-
nego ogrzewania, osprzęt do wanien, osuszacze, pisuary, 
płuczki ustępowe, rozdzielacze do instalacji wody pitnej, 
rozdzielacze z sprzęgłem hydraulicznym, sedesy, ssąco - tło-
czące agregaty do oleju, stacje pompowe do wody desz-
czowej, sterylizatory do wody, systemy regulacji przepływu 
w rozdzielaczach, szybkozłącza do przyłączania naczyń 
przeponowych i zbiorników wzbiorczych instalacji ciśnie-
niowych, toalety, tuleje separacyjne, tuleje zanurzeniowe, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowa-
nia wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania 
gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do ujęcia 
wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządze-
nia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządze-
nia klimatyzacyjne, uszczelki do kranów wodociągowych, 
wanny łazienkowe, wentylatory, wężownice do instalacji 
destylacyjnych, wkłady do filtrów olejowych, wodociągowe 
instalacje, wyciągi kominowe, wyciągi wentylacyjne do labo-
ratoriów, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie wanien łazien-
kowych, zamknięcia rur do sondowania, zamknięcia rur od-
dechowych, zamknięcia rur wlewowych do oleju, zamknię-
cia wlewów szybkozłączne, zamknięcia wiewów z wtycz-
kami do czujników granicznych, zasuwy do wyciągów, za-
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suwy, zbiorniki chłodzące do pieców, zbiorniki ciśnieniowe 
do wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki do płuczek 
ustępowych, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizowanie i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, badania rynkowe, doradztwo 
w dziedzinie strategii marketingowych w reklamie, informa-
cje i porady handlowe udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, marketing ukierunkowany organizowanie tar-
gów handlowych, organizowanie pokazów towarów, rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy prasowe, roz-
powszechnianie reklam, usługi handlu detalicznego online 
w zakresie urządzeń i przyrządów pomiarowych, sygnali-
zacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów do przewo-
dzenia, połączania, przekształcenia gromadzenia, sterowa-
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do oświetlania, 
ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacji sanitarnych, usługi handlu detaliczne-
go i hurtowego w zakresie urządzeń i przyrządów pomia-
rowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrzą-
dów do przewodzenia, połączania, przekształcenia groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, 37 budowa 
i konserwacja rurociągów, czyszczenie kominów, czyszczenie 
i naprawa kotłów, czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, kon-
serwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, 
instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowa-
nie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, kalibracje detektorów 
gazów, kalibracje urządzeń pomiarowych, konserwacja i na-
prawy palników, modernizacja instalacji grzewczych, mo-
dernizacja instalacji wody pitnej, montaż i naprawy instalacji 
grzewczych, montaż instalacja dozorowych, montaż instala-
cji i oprzyrządowania do instalacji grzewczych, montaż in-
stalacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej, montaż 
instalacji i oprzyrządowania do instalacji olejowych, montaż 
instalacji i oprzyrządowania do instalacji klimatyzacyjnych, 
montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wentylacyj-
nych, montaż urządzeń ostrzegawczych, nadzór budowlany 
nadzór inwestorski, naprawa pomp, optymalizacji zużycia 
energii cieplnej w zakresie regulacji instalacji grzewczych 
i chłodzących, prowadzenie okresowych przeglądów insta-
lacji chłodniczych, prowadzenie okresowych przeglądów in-
stalacji dozorowych, prowadzenie okresowych przeglądów 
instalacji grzewczych, prowadzenie okresowych przeglą-
dów instalacji klimatyzacyjnych, prowadzenie okresowych 
przeglądów instalacji wentylacyjnych, prowadzenie prób 
szczelności instalacji, przeglądy okresowe kotłów i urządzeń 
cieplnych, regulacja hydrauliczna instalacji, równoważenie 
instalacji grzewczych, serwis instalacji dozorowych, serwis 
urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektrycznych, 
serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydrauliczne, usłu-
gi w zakresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników 
w urządzeniach pomiarowych, wymiany baterii i akumulato-
rów w urządzeniach elektronicznych, kalibracje analizatorów 
spalin, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania technicz-
ne, projektowanie budynków, doradztwo w zakresie plano-
wania zużycia energii, inżynieria techniczna, kalibrowanie, 
cechowanie, kontrola jakości, usługi świadczone przez labo-
ratoria naukowe, testowanie materiałów, miernictwo, opra-
cowywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii, opra-
cowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie 
planowania zużycia energii, prace badawczo - rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie 

projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, badanie 
typu urządzeń, wzorcowanie urządzeń pomiarowych, pro-
gramy do projektowania instalacji, opracowywanie progra-
mów do doboru urządzeń i wyposażenia instalacji, progra-
my wspierające projektowanie instalacji, programy do zdal-
nej kontroli nad systemami BMS, prowadzenia analiz gazów 
spalinowych, wydawanie certyfikatów kalibracji.

(210) 522399 (220) 2020 12 18
(731) ROSA ANDRZEJ, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY SHOPPING OUTLETS

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż towarów takich jak: odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, 
spodnie, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, 
bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chu-
sty [odzież], czapki, czepki, garnitury męskie, damskie, krawaty, 
kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, 
koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, ko-
biet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież 
ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, 
odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy, podkoszul-
ki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódni-
ce, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, t-shirty z krótkim 
rękawem, szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzien-
ne, imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i wa-
lizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy po-
dróżne, akcesoria do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], 
bransolety, bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, 
kolczyki, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdo-
by [biżuteria], perły, pierścionki, spinki do mankietów i krawa-
tów, wisiorki biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, 
zawieszki do bransoletek, kosmetyki, zestawy kosmetyczne, ze-
stawy kosmetyków, organizowanie i prowadzenie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, pokazy towarów, pokazy towarów do celów pro-
mocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych, przygo-
towywanie wystaw w celach handlowych.

(210) 524313 (220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) BRICK FLOOR
(510), (511) 19  Betonowa kostka brukowa, betonowe płyty 
ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.

(210) 524782 (220) 2021 02 17
(731) BENISZ ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ARBENA BIS, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARBENA
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprze-
tworzone, będące półproduktami, 7 Maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobyw-
czego i górnictwa, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Materiały nieprzetworzone i półprze-
tworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, 
37 Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Budowa 
cieplarni i szklarni, Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego.

(210) 525051 (220) 2021 02 23
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION 

FITMEAL

(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.01.10, 26.13.25, 26.03.04
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, 
Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, 
Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mię-
sa, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], 
Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Mro-
żone posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone po-
siłki składające się głównie z drobiu, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysył-
kowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich 
jak gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowa-
ne składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe 
posiłki gotowane składające się głównie z indyka, gotowe 
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, goto-
we posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], mrożone 
posiłki składające się głównie z mięsa, mrożone posiłki 
składające się głównie z drobiu, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Rozpowszechnienie ogło-
szeń reklamowych.

(210) 525311 (220) 2021 02 26
(731) PIRKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) YEDLI DOSTARCZAMY TO, CO NATURALNE

(531) 27.05.01, 02.01.14, 02.01.23, 26.01.02, 26.01.14
(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Materiały introligator-
skie, Fotografie, Artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały 
do rysowania i materiały dla artystów, Pędzle do malowania, 
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Arkusze, folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Czcionki 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, 29 Mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy, kom-
poty, Jaja, Mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, 
Oleje i tłuszcze jadalne, kluski, Tapioka i sago, Mąka i produk-
ty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Czekolada, 
Lody, sorbety i inne jadalne lody, Cukier, miód, melasa (syro-
py), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, przyprawy, przypra-
wy korzenne, zioła suszone, Ocet, sosy i inne przyprawy, Lód 
[zamrożona woda], 31 Surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, Surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzy-
wa, świeże zioła, Naturalne rośliny i kwiaty, Cebulki, rozsady 
i nasiona do sadzenia, Żywe zwierzęta, Żywność i napoje dla 
zwierząt, Słód, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 526138 (220) 2021 03 16
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) (znak słowny)
(540) REGIONALNE SZLAKI
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Preparaty i produkty medyczne i weterynaryjne, Prepara-
ty i artykuły dentystyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Żywność dla nie-
mowląt i dzieci, Napoje dietetyczne dla dzieci przystoso-
wane do celów medycznych, Substancje dietetyczne dla 
niemowląt, Mleko modyfikowane dla niemowląt, Napoje 
dla niemowląt, Herbata lecznicza, Herbatki ziołowe [napoje 
lecznicze], 29 Nieżywe: ryby, owoce morza i mięczaki, Pasty 
rybne, Ryba w oliwie z oliwek, Buliony rybne z wyłączeniem 
japońskiego bulionu rybnego dashi-tsuyu, Ryby w puszkach, 
Krakersy rybne, Kulki rybne, Paluszki rybne, Placki i kotlety 
rybne, Galaretki rybne, Krokiety rybne, Gotowane na parze 
lub opiekane paluszki z pasty rybnej (kamaboko), Kiełbaski 
rybne, Skorupiaki, nieżywe, Gotowa do spożycia ikra rybna, 
Kalmary [gotowe do spożycia], Kraby przetworzone, Homary 
kolczaste przetworzone, Przetworzone owoce morza, Ślima-
ki, Przetworzone ryby, Mięso świeże lub przetworzone, Pasty 
mięsne, Substytuty mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Wstępnie przygotowane do spożycia obiady składające 
się głównie z owoców morza, Sałatki antipasti, Gotowe dania 
z mięsa [z przewagą mięsa], Gotowe posiłki z drobiu [z prze-
wagą drobiu], Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, 
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Gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Gotowe po-
siłki zawierające [głównie] bekon, Gotowe posiłki zawierające 
głównie owoce morza, Gotowe posiłki zawierające głównie 
dziczyznę, Zupy błyskawiczne, Zupy, Rosół [zupa], Kostki ro-
sołowe, Bulion z wyłączeniem japońskiego bulionu rybnego 
dashi-tsuyu, Bulion z kurczaka, Bulion cielęcy, Consommé, 
Ekstrakty do zup, Bulion [gotowy], Przetworzone owoce, 
grzyby i warzywa (w tym orzechy i rośliny strączkowe), Desery 
owocowe, Przekąski na bazie owoców, Gotowe sałatki, Śliw-
ki suszone, Chipsy bananowe, Chipsy ziemniaczane, Owoce 
marynowane, Warzywa marynowane, Chipsy owocowe, 
Galaretki owocowe, Przeciery owocowe, Sałatki owocowe, 
Warzywa gotowane, Owoce gotowane, Prażone orzechy, 
Solone orzechy, Krojone owoce, Krojone warzywa, Suszone 
algi jadalne, Suszone grzyby jadalne, Produkty z suszonych 
owoców, Suszone owoce, Owoce kandyzowane, Kandyzo-
wane orzechy, Płatki ziemniaczane, Gnocchi na bazie ziem-
niaków, Kluski, pyzy, kopytka na bazie ziemniaków, Placki 
ziemniaczane, Ziemniaki smażone w cieście, Tłuczone ziem-
niaki, Sałatki ziemniaczane, Przekąski ziemniaczane, Owoce 
konserwowane, Warzywa konserwowane, Pikle mieszane, 
Przekąski na bazie orzechów, Frytki, Batoniki na bazie owo-
ców i orzechów, Przekąski na bazie kokosa, Przekąski na ba-
zie warzyw, Przekąski na bazie roślin strączkowych, Przekąski 
na bazie mleka, Przekąski na bazie tofu, Przekąski z jadalnych 
wodorostów, Mrożone warzywa, Owoce mrożone, Pomidory 
z puszki, Ekstrakty z pomidorów, Suszone przekąski na bazie 
owoców, Przetwory owocowe, Galaretki, Dżemy, Produkty 
do smarowania składające się głównie z owoców, Smarowi-
dła owocowe, Marmolada owocowa, Marmolada, Kompoty, 
Jaja, Żółtko jaj, Jajka w proszku, Sproszkowane białka jaj, Biał-
ko jaj, Mleko, Produkty mleczne, Masło, Ser, Produkty sero-
warskie, Śmietana [produkty mleczne], Bita śmietana, Jogurt, 
Twaróg, Napoje na bazie produktów mlecznych, Mleko koko-
sowe, Mleko w proszku do celów spożywczych, Substytuty 
mleka, Serwatka, Puddingi mleczne, Desery na bazie produk-
tów mlecznych, Dipy, Tzatziki, Oleje i tłuszcze, Masło skon-
centrowane, Olej maślany, Masło klarowane, Olej i tłuszcz 
kokosowy [przeznaczony do celów spożywczych], Olej kuku-
rydziany przeznaczony do celów spożywczych, Jadalny olej 
z orzechów, Jadalny olej rzepakowy, 30 Substytuty kawy, Ka-
kao, Kawa, Herbata, Ryż, Tapioka, Sago, Mąka, Produkty zbo-
żowe do spożycia przez ludzi, Chleb, Precelki, Brioszki, Bu-
łeczki z dżemem fasolowym, Hot-dogi (kanapki z parówką), 
Drobne wypieki, Ciasteczka, Ciasta, Ciasta w proszku, Wyroby 
cukiernicze na bazie mąki, Dania gotowe na bazie ryżu, Da-
nia gotowe zawierające makaron, Gotowe posiłki w postaci 
pizzy, Ciasto do pizzy, Spody do pizzy, Pizze [gotowe], Świe-
ży makaron, Makarony zawierające farsz, Makaron suszony, 
Kluski, Ravioli, Mączne pasty spożywcze, Gotowy makaron, 
Kanapki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, 
Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski 
z mąki ziemniaczanej, Przekąski przygotowane z kukurydzy, 
Przekąski wytwarzane z musli, Pakowana żywność składająca 
się z ryżu z mięsem, rybą lub warzywami, Pasztety w cieście, 
Wypieki składające się z warzyw i mięsa, Wypieki składające 
się z warzyw i drobiu, Wypieki cukiernicze zawierające kremy 
i owoce, Ciasto francuskie, Przekąski z kukurydzy, Przekąski 
z pszenicy, Przekąski zbożowe o smaku serowym, Prażona 
kukurydza, Chipsy zbożowe, Chipsy na bazie mąki, Chipsy 
tortilla, Tortille, Lody spożywcze, Szerbety [lody], Sorbety 
[lody wodne], Mrożony jogurt [lody cukiernicze], Słodycze 
[cukierki], Guma balonowa, Czekolada, Tabliczki i batony cze-
koladowe, Czekoladki, Gotowe desery [na bazie czekolady], 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [ciasta], 
Batony musli, Cukier, miód, melasa, Słodkie polewy i nadzie-
nia oraz produkty pszczele do celów spożywczych, Proszek 

do pieczenia, Drożdże, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy [przypra-
wy], Przyprawy, Aromaty do napojów inne niż olejki eterycz-
ne, Lód [woda mrożona], Japoński bulion rybny dashi-tsuyu, 
31 Nieprzetworzone produkty rolne i produkty akwakultu-
ry, Nieprzetworzone produkty ogrodnicze i leśne, Nasiona 
do wysiewu, Nasiona, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zio-
ła, Żywe zwierzęta, Słody i nieprzetworzone zboża, 32 Piwo 
i produkty piwowarskie, Woda mineralna [napoje], Woda 
gazowana, Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe, Soki, 
Syropy do lemoniady, Syropy i koncentraty owocowe do na-
pojów bezalkoholowych, Syropy do napojów, Preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, 33 Napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Esencje al-
koholowe, Ekstrakty alkoholowe.

(210) 526407 (220) 2021 03 20
(731) WOJTOWICZ GRZEGORZ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JERÓNIMO MARTINS

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Środki toaletowe, Pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, 5 Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Prepa-
raty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Preparaty i artyku-
ły dentystyczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny 
i pielęgnacji urody, 29 Gotowe posiłki, żywność preparowa-
na i przekąski słone, Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wy-
roby mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztucz-
ne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzo-
ne owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje 
i tłuszcze, Potrawy gotowe, 30 Cukry, naturalne słodziki, pole-
wy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Dania gotowe 
i wytrawne przekąski, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże, Sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety.

(210) 526764 (220) 2021 03 26
(731) VEREIN TERRIER UND SCHÄFERHUND  

FREUNDE IM IHV E.V., Zbychowo
(540) (znak słowny)
(540) KKR.
(510), (511) 16 Foldery, czasopisma, książki, albumy, broszu-
ry, fotografie, artykuły biurowe, 35 Prowadzenie rejestrów 
i księgi głównej rodowodowej psów, rejestracja i dokumen-
tacja genealogii poszczególnych psów rasowych, wydawa-
nie metryk i rodowodów, rejestracja zmian właścicieli, reje-
stracja osiągnięć wystawowych, rejestracja i prowadzenie 
bazy przydomków hodowlanych.

(210) 526931 (220) 2021 03 31
(731) HYLA KRYSTYNA PRODUCENT MEBLI WH PLUS, 

Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMUM MEBLE

(531) 12.01.09, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, Meble tapicerowane, Meble skórzane, Naroż-
niki [meble], Meble wielofunkcyjne, Meble sypialne, Meble 
wypoczynkowe, Meble do siedzenia, Meble modułowe 
[kombinowane], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, 
Meble z opcją zmieniania w łóżka, Zestawy mebli, Kanapy, 
Sofy, Fotele, Podnóżki, Pufy [meble], Elementy meblowe, 
Płyty meblowe, Panele meblowe, Elementy metalowe me-
bli segmentowych [meble], Osprzęt niemetalowy do mebli, 
Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, Półki [meble], 
Szafki, Fronty szuflad, Drzwiczki do mebli, Wyroby stolar-
skie, Fronty do szaf i szafek, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, Usługi pośrednictwa handlowego w obrocie 
meblami, Usługi sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, 
artykułów użytku domowego, artykułów dekoracyjnych, 
tekstyliów.

(210) 527579 (220) 2021 04 13
(731) FLOW FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEKOWNIA BAWEŁNIANE WEKI RZEMIEŚLNICZE 

Nasze weki tworzymy przy wykorzystaniu produktów 
najwyższej jakości, dzięki czemu są niepowtarzalne. 
Wekujemy z sercem. BAWEŁNA PRODUCENT: Flow 
Food Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, 
info@wekownia.pl, www.wekownia.pl, tel. 42 212 33 30.

(531) 29.01.14, 25.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 29 Krem z buraka, Krem z pomidorów pelatti, 
Pikantne flaki z wołowiną, Zalewajka z łódzkiej restauracji, 
Zupa z jesiotra i sandacza, Zupa z jesiotra i sandacza łagod-
na, Żurek z białą kiełbasą, chrzanem i podgrzybkami, Bigos 
staropolski, Kapusta wegetariańska a’la bigos, Klasyczny 
sos bolognese, Klopsiki z indyka w sosie pomidorowym 
duże, Klopsiki z indyka w sosie pomidorowym małe, Polę-
dwiczki wieprzowe w sosie podgrzybkowym, Stracetti di 
filetto, Szarpana wołowina bbq, Autorski paprykarz Baweł-
ny łagodny, Autorski paprykarz Bawełny ostry, Biała kiełba 
w słoiku, Hummus z restauracji Bawełna, Pasta wątróbkowa 
z restauracji Bawełna, Pasztet mięsny wytrawny, Rilettes 
wieprzowy - długo gotowana łopatka, Wieprzowa, Rilettes 
z gęsi - długo gotowana gęsina, Staropolski pasztet z gęsi, 
Wegański pasztet z fasoli, Buraki marynowane, Grillowana 
papryka w oliwie, Kimchi z ananasem przepisu szpulki duże, 
Kimchi z ananasem przepisu szpulki małe, Kimchi z prze-
pisu szpulki duże, Kimchi z przepisu szpulki małe, Polskie 
gruszki w zalewie, Konfitura malinowa, Konfitura z czerwo-
nej cebuli, Konfitura z czerwonej cebuli z żurawiną, Konfitu-
ra z żurawiny i jabłek, Marmolada pigwowa, Pomarańczowy 
specjał.

(210) 528152 (220) 2021 04 26
(731) AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWA SECURITY

(531) 26.01.03, 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 45 Ochrona osobista.

(210) 528920 (220) 2021 05 16
(731) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Green Garden

(531) 05.03.11, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Środki odstraszające komary, Spirale odstra-
szające komary, Środki odstraszające komary do nakłada-
nia na skórę, Produkty do zwalczania komarów do nakła-
dania na moskitiery, Kadzidełka do odstraszania komarów,  
11 Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i iryga-
cji, Fontanny wodne, Ozdobne fontanny, Oświetlenie deko-
racyjne, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Automatycz-
ne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, 
Dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawad-
niające], Instalacje automatyczne nawadniające do użyt-
ku w ogrodnictwie, Systemy zraszające do nawadniania, 
Zraszacze do nawadniania, 20 Meble ogrodowe, Meble 
ogrodowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe z two-
rzyw sztucznych, Leżaki, Ławki, Meble rattanowe, Stoliki, 
Krzesła, Podpory do roślin, Huśtawki montowane na ganku, 
21 Donice ceramiczne, Donice na rośliny, Donice szklane, 
Doniczki do kwiatów, Donice z tworzyw sztucznych, Do-
niczki okienne, Doniczki na kwiaty, Doniczki porcelanowe, 
Dysze do węży, Dysze do węży ogrodowych, Gliniane do-
nice, Konewki, Kosze na kwiaty, Miski na kwiaty, Misy na ro-
śliny, Plastikowe wieka na doniczki, Podłużne końcówki 
do spryskiwania do węży ogrodowych, Podpórki, uchwyty 
do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki do do-
niczek, Pojemniki do przesadzania roślin, Rękawice ogrod-
nicze, Spryskiwacze, Stojaki do roślin, Zraszacze, Wsporniki 
do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Artykuły por-
celanowe do celów dekoracyjnych, Ceramiczne statuetki, 
Figurki ceramiczne, Figurki szklane, Figurki z terakoty, Kra-
snale ogrodowe ceramiczne [gnomy], Rzeźby ceramiczne, 
Rzeźby z terakoty, Tabliczki ceramiczne, Ultradźwiękowe 
odstraszacze komarów, Rozpylacze środków odstraszają-
cych komary podłączane do gniazdka.

(210) 529263 (220) 2021 05 24
(731) LYZNIUK YEVHENII PROF-REM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PROF-REM Yevhenii Lyzniuk PROF REM 
PROFESJONALNE REMONTY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.19
(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie bu-
dynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, 
Usługi doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi 
w zakresie remontów budynków.

(210) 529672 (220) 2020 05 28
(731) GRADI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRADI INVEST

(531) 26.01.01, 26.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży: mieszkań, domów, lokali 
usługowych, usługi reklamowe, usługi polegające na pro-
mocji sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie in-
formacji przydatnych nabywcom i najemcom nieruchomo-
ści, organizacja inwestycji budowlanych oraz zarządzanie 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi i reklamowymi w celu 
projektowania, budowy i przygotowania kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych 
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie ob-
rotem nieruchomościami, wystawy handlowe i reklamowe 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsługa 
marketingowa i promocja obrotu nieruchomościami, prze-
targi na rynku obrotu nieruchomościami, promocja sprze-
daży, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za po-
średnictwem środków elektronicznych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, organizacja wystaw i tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży 
projektów lokali i/lub budowli mieszkalnych i niemieszkal-
nych w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży lub przez 
Internet, 36 Agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach 
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomo-
ściami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, rozliczenia finansowe transakcji związane 

z kupnem i sprzedażą nieruchomości, Usługi w zakresie:  
organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć 
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, usługi 
w zakresie obrotu, administrowania i zarządzania nieru-
chomościami, analizy rynku nieruchomości, analizy finan-
sowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót 
nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów 
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie 
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budow-
nictwa, 37 Usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadze-
nia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, 
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usługi remontowe, usługi wykończeniowe, usługi instala-
cyjne, naprawy obiektów budowlanych, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
usługi budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, usługi budowania obiektów 
kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, 
roboty wodnokanalizacyjne, wykonywanie dróg, mostów 
i nawierzchni, Roboty melioracyjne, prace budowlano-
-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 43 Usługi re-
zerwacji hoteli, usługi rezerwacji pokoi, pośrednictwa, jak 
również wynajmu mieszkań wakacyjnych i apartamentów 
na pobyt czasowy, udostępnianie miejsc na campingu, za-
kwaterowanie i zaprowiantowanie gości, usługi domu wy-
poczynkowego w zakresie zakwaterowania i gastronomii, 
usługi gastronomiczne, usługi hotelowe.

(210) 529675 (220) 2021 06 01
(731) IPRACUJZDALNIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipracujzdalnie.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali.

(210) 529720 (220) 2021 06 01
(731) ALBIN DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ATUT, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT OZE
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicz-
nej, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa 
fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, 37 Instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odno-
wa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konser-
wacja instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projek-
tów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
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(210) 529847 (220) 2021 06 01
(731) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Planet KONTYNENTY

(531) 01.05.01, 01.05.12, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.04, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Przetworzone owoce i warzywa, w tym 
owoce i warzywa marynowane, konserwowane, kandyzo-
wane, mrożone, gotowane i suszone, Przetwory owocowe 
i warzywne, w tym dżemy, galaretki, kompoty oraz pasty 
owocowe i warzywne, Przetworzone grzyby, Przetworzo-
ne orzechy, nasiona i ziarna, Przetworzone nasiona roślin 
strączkowych, Suche nasiona roślin strączkowych, Mieszanki 
owoców, nasion i/lub orzechów, w tym mieszanki składają-
ce się głównie z suszonych owoców, nasion i/lub orzechów, 
Masło arachidowe, Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, 
Oleje jadalne, Tłuszcze jadalne, Olej kokosowy, Żywność die-
tetyczna nie do celów leczniczych w postaci liofilizowanych 
owoców i warzyw, kiszonych owoców i warzyw, produktów 
na bazie przetworzonego groszku zielonego, soczewicy 
i ciecierzycy, produktów na bazie soi, w szczególności soi 
przetworzonej, konserwowanej, marynowanej, kandyzowa-
nej, liofilizowanej, mrożonej, gotowanej i suszonej oraz pro-
duktów na bazie soi przetworzonej w postaci kostek i granu-
latów sojowych, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Kawa nienaturalna, 
Ryż, Tapioka, Sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, Miód, Melasa (syropy), 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy 
(przyprawy), Przyprawy, Lód, Żywność dietetyczna na bazie 
mąki, w tym makarony dietetyczne i produkty dietetyczne 
na bazie mąki sojowej, 31 Nasiona i ziarna naturalne, Świeże 
owoce i warzywa.

(210) 529848 (220) 2021 06 01
(731) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biominki

(531) 02.09.04, 02.09.08, 26.01.14, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Przetworzone owoce i warzywa, w tym 
owoce i warzywa marynowane, konserwowane, kandyzo-
wane, mrożone, gotowane i suszone, Przetwory owocowe 
i warzywne, w tym dżemy, galaretki, kompoty oraz pasty 
owocowe i warzywne, Przetworzone grzyby, Przetworzone 
orzechy, nasiona i ziarna, Przetworzone nasiona roślin strącz-
kowych, Suche nasiona roślin strączkowych, Mieszanki owo-
ców, nasion i/lub orzechów, w tym mieszanki składające się 

głównie z suszonych owoców, nasion i/lub orzechów, Masło 
arachidowe, Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Oleje ja-
dalne, Tłuszcze jadalne, Olej kokosowy, Żywność dietetyczna 
nie do celów leczniczych w postaci liofilizowanych owoców 
i warzyw, kiszonych owoców i warzyw, produktów na bazie 
przetworzonego groszku zielonego, soczewicy i ciecierzycy, 
produktów na bazie soi, w szczególności soi przetworzonej, 
konserwowanej, marynowanej, kandyzowanej, liofilizowa-
nej, mrożonej, gotowanej i suszonej, produktów na bazie soi 
przetworzonej w postaci kostek i granulatów sojowych oraz 
produktów dietetycznych zawierających mieszanki przetwo-
rzonych ziaren i orzechów oraz suszonych owoców i przy-
praw, 30 Suszone mieszanki składające się głównie ze zboża, 
Zboża i produkty powstałe z mielenia zboża, w tym kasze 
i płatki zbożowe, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Prze-
tworzone ziarna zbóż, Müsli, Batony zbożowe, batony müsli 
i batony czekoladowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukier-
nicze i słodycze, w tym: cukierki, żelki, galaretki i pianki, Żyw-
ność dietetyczna nie do celów leczniczych w szczególności: 
produkty dietetyczne na bazie mąki sojowej, produkty die-
tetyczne w formie słodyczy lub ich zamienników w postaci 
wafli i andrutów z miodem lub kakao oraz ziaren ekspando-
wanych z miodem lub kakao, produkty zawierające mieszan-
ki przetworzonych ziaren i orzechów oraz suszonych owo-
ców i przypraw stanowiące dietetyczne wyroby cukiernicze 
lub zamienniki wyrobów cukierniczych, dietetyczne chrupki 
kukurydziane, dietetyczne płatki śniadaniowe i dietetyczne 
makarony, 31 Orzechy, nasiona i ziarna naturalne, Nieprze-
tworzone orzechy, nasiona i ziarna, Świeże nasiona roślin 
strączkowych, Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, nie ujęte 
w innych klasach, Żywność dietetyczna nie do celów leczni-
czych w postaci świeżych owoców i warzyw, świeżych ziół 
oraz nieprzetworzonych korzeni i kwiatów jadalnych.

(210) 530103 (220) 2021 06 10
(731) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) STARA GARBARNIA
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynko-
we, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie 
w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
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w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieru-
chomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z in-
frastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, 
Budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, 
Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa budow-
lanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Projektowa-
nie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie 
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 530113 (220) 2021 06 10
(731) MIKOŁAJCZYK TOMASZ MIKOŁAJCZYKI AMBER, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKOŁAJCZYKI AMBER

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, zegarki, monety, elementy biżuterii, 
kamienie szlachetne, przedmioty wykonane z metali szla-
chetnych: amulety, zawieszki, bransoletki, łańcuszki, kolczyki, 
dzieła sztuki z metali szlachetnych, krucyfiksy, medaliki, me-
dale, medaliony, sztabki, popiersia, posążki, paski do zegar-
ków, statuetki, szpilki ozdobne, spinki do mankietów, różań-
ce, zapięcia do biżuterii, etui na biżuterię, 35 Sprzedaż w tym 
za pomocą internetu: bursztynu, kamieni szlachetnych, dzieł 
sztuki, wyrobów z bursztynu, wyrobów jubilerskich, artyku-
łów wyposażenia wnętrz, odzieży, dzieł sztuki mebli, zega-
rów, zegarków, metali szlachetnych, katalogów, albumów, 
usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wydawa-
nie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamy 
w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, doręczanie prospektów i próbek rekla-
mowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe, edycja 
tekstów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, reprezentowanie interesów osób trzecich, prowadze-
nie agencji eksportowo-importowej, zarządzanie galeriami 
oferującymi wyroby z bursztynu, wyroby jubilerskie i dzieła 
sztuki, administrowanie programami wymiany kulturalnej 
i edukacyjnej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach 
handlowych, reklamowych, dekorowanie wystaw i wnętrz 
galerii, usługi franchisingu, zarządzanie galeriami prowadzą-
cymi sprzedaż wyrobów z bursztynu, wyrobów jubilerskich, 
dzieł sztuki, zegarów, zegarków, zapewnienie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, usługi kul-
turalne, edukacyjne lub rozrywkowe, prezentacja dzieł sztuki, 
usługi galerii sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu na po-
trzeby prezentacji sztuki, usługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi edukacji w dziedzinie sztuki, organizowanie targów 
w celu prezentacji dzieł sztuki, organizowanie pokazów, pro-

dukcja filmów w tym edukacyjnych i prezentujących sztukę, 
prowadzenie warsztatów, kursów praktycznych związanych 
z obróbką bursztynów, kamieni jubilerskich, metali służących 
do wyrobu biżuterii.

(210) 530168 (220) 2021 06 13
(731) SZYMAŃSKI ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFEBOX

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 36 Inwestycje finansowe, Inwestowanie w nieru-
chomości, 37 Budowa nieruchomości [budownictwo].

(210) 530283 (220) 2021 06 15
(731) WHIRLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.01, 
24.17.02

(510), (511) 9 Adaptery elektryczne, Aerometry, Akceleratory 
cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, Akumula-
tory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składowe 
przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, 
Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, 
Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura do de-
stylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania 
temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura 
i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Apa-
raty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodnego, 
Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne sekretar-
ki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-
nach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojaz-
dów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Bate-
rie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów 
elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie 
słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochipy, Bio-
metryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, naświetlone, 
Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do broni pal-
nej, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki 
elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem DNA, 
Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [apa-
raty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie foto-
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graficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyfrowe stacje me-
teorologiczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warunków 
klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne 
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujni-
ki parkowania do pojazdów, Czujniki piezoelektryczne, Czyt-
niki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kre-
skowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dalmierze 
[odległościomierze], Densymetry, Densytometry, Diody elek-
troluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody 
świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki do biletów, Drukarki 
komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolo-
wany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] tele-
graficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry 
[siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magne-
tyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży 
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki 
alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi 
przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany [fotografia], Ekrany 
fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, Ekrany wideo, Elektrolizery, Elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do po-
brania, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne sys-
temy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektronicz-
ne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, 
Elektroniczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek do oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Gęstościomierze, 
Głośniki, Gniazdka elektryczne, Gniazdka elektryczne, Gro-
dzie akumulatorów elektrycznych, Grzechotki sygnalizacyjne 
dla zwierząt do kierowania zwierzętami hodowlanymi, 
Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania psów, Gwizd-
ki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Hologramy, Identyfika-
cyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów geodezyjnych, 
Igły gramofonowe, Inkubatory dla kultur bakteryjnych, Insta-
lacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego stero-
wania procesami przemysłowymi, Instalacje tryskaczy prze-
ciwpożarowych, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomia-
rowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektro-
niczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, In-
terfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable elektryczne, 
Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable 
światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalo-
rymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kamery termowizyj-
ne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratun-
kowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania pod-
czas klęsk żywiołowych, Karkasy dla cewek elektrycznych, 
Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], Karty pamięci do urządzeń do gier wideo, Kasety 

wideo, Kaski do jazdy konnej, Kaski ochronne do uprawiania 
sportu, Kasy rejestrujące, Katody, Kątomierze [przyrządy po-
miarowe], Kątowniki do mierzenia, Kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, 
Klepsydry [czasomierze], Klucze kryptograficzne do pobra-
nia do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Kłódki, elek-
troniczne, Koce gaśnicze, Koce ratunkowe, Kodery magne-
tyczne, Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetycz-
ne, Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, 
Kolektory elektryczne, Kombinezony ochronne dla lotników, 
Komory dekompresyjne, Komórki fotowoltaiczne, Kompara-
tory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Kompasy okrętowe, 
Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], 
Komputery przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensa-
tory, Kondensory optyczne, Końcówki [elektryczność], Korek-
tory graficzne [urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], 
Kryształy galenitu [detektory], Kuwety fotograficzne, Kwaso-
mierze [areometry], Kwasomierze do akumulatorów, Lakto-
metry [mlekomierze], Lampy błyskowe [fotografia], Lampy 
błyskowe do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe 
[fotografia], Lampy elektronowe, Lampy elektronowe próż-
niowe [radio], Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, 
nie do celów medycznych, Lasery, nie do celów medycz-
nych, Latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sy-
gnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, Liczniki gęstości 
osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny sondujące, Logi [in-
strumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [opty-
ka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki do baterii, Ładowarki 
do papierosów elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty 
niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne, 
Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekora-
cyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki 
danych, Manekiny do symulacji zderzeń, Manekiny reanima-
cyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urzą-
dzenia komputerowe], Maski do nurkowania, Maski do oddy-
chania, inne niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, 
Maszty do anten bezprzewodowych, Maszyny do liczenia 
i sortowania pieniędzy, Maszyny faksymilowe, Maszyny 
i urządzenia do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały 
na przewody instalacji elektrycznych [kable], Meble labora-
toryjne, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych moneta-
mi, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Me-
chanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, 
Megafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury 
naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki 
do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, Miarki kra-
wieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki sygnału sa-
telitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikro-
skopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele głowy do szkoleń 
dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], Modemy, Monitory 
[programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], 
Monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], 
Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nie-
napełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomu-
nikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termo-
czułe, nie do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotni-
ków, Nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, Napędy 
dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony rekla-
mowe, Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, 
Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciem-
niowych [fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektronicz-
ne, Obiektywy [soczewki] do astrofotografii, Obiektywy [so-
czewki] optyka, Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększa-
jące, Obudowy głośników, Ochraniacze głowy do uprawia-
nia sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów do upra-
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wiania sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowi-
zualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotele-
graficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, 
Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Od-
ważniki, Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, 
Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczona do uży-
cia w laboratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa galwa-
niczne, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfi-
kowane, Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, Okulary, 
Okulary 3D, Okulary inteligentne, Okulary ochronne do upra-
wiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary prze-
ciwsłoneczne, Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], 
Oprawki do okularów, Oprogramowanie gier komputero-
wych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, 
nagrane, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy 
ekranu, nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, 
Optyczne nośniki danych, Organiczne diody elektrolumine-
scencyjne [OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe dla straża-
ków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osło-
ny obiektywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, 
Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed 
iskrami, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy 
[prześwietlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogo-
we, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci ze-
wnętrzne USB, Panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Parkometry, Paski do telefonów komórkowych, 
Pasy balastowe do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne 
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 
Pasy do podpierania ciała podczas podnoszenia ciężarów, 
Paszporty biometryczne, Pedały wah wah [kaczki], Perysko-
py, Piece do użytku laboratoryjnego, Diody elektrolumine-
scencyjne [OLED], Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, 
Pipety laboratoryjne, Pirometry, Plandeki ochronne, Planime-
try, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzycz-
ne do pobierania, Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty 
do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty 
kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, 
Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kon-
taktowe, Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce 
do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do table-
tów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polary-
metry, Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarnicze, 
Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli 
elektrycznych, Powłoki do identyfikacji przewodów elek-
trycznych, Poziomnice alkoholowe, Poziomnice rtęciowe, 
Półprzewodniki, Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, 
Procesory centralne, Programy komputerowe [oprogramo-
wanie do pobrania], Projektory, Projektory wideo, Prostowni-
ki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, 
Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektrycz-
ne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne od-
twarzacze multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki 
elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, 
Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia], Przyciski 
do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice do spa-
wania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia 
grubości skóry, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przy-
rządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru pozio-
mu paliwa, Przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy 
do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrzą-
dy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy 
do wskazywania temperatury, Przyrządy do wyznaczania 
azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 

Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przy-
rządy nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy po-
miarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], 
Przyspieszeniomierze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elek-
tryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radary, 
Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona 
gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezro-
czy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe, Re-
duktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulato-
ry napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofo-
nów, Regulatory świateł scenicznych, Rejestratory przebytej 
drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do fil-
trowania powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochro-
ny przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice 
dla nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rent-
genowskimi do celów przemysłowych, Rękawice do ochro-
ny przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kierunku wia-
tru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do telepre-
zencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki 
dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem 
do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów 
naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sekstansy, Sfero-
metry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed 
wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki 
rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę], 
Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, 
Smartfony, Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne 
[optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy 
do celów naukowo-badawczych, Spektrografy, Spektrosko-
py, Sprawdziany do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urzą-
dzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt 
komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzęże-
nia elektryczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Statecz-
niki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fo-
tograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przysto-
sowane do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyj-
ne], Stroboskopy, Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki 
do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Suwaki logaryt-
miczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
Sygnały mgłowe, niewybuchowe, Symulatory ćwiczeń reani-
macyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szalki 
Petriego, Szklane obudowy do akumulatorów, Szkła kontak-
towe, Szkło optyczne, Sznurki do okularów, Szpule [fotogra-
fia], Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, 
Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody, Tablety, 
Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice 
sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne 
lub mechaniczne, Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksome-
try, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobie-
gania wypadkom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magne-
tyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefo-
ny bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urzą-
dzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, 
Teodolity, Terminale do kart kredytowych, Termohigrometry, 
Termometry nie do celów medycznych, Termostaty do po-
jazdów, Tłumice, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfru-
jące], Torby do noszenia komputerów, Totalizatory, Transfor-
matory elektryczne, Transformatory podwyższające napię-
cie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunko-
we, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elek-
trycznych, Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], 
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Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów 
medycznych, Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia 
do analizy żywności, Urządzenia do automatycznego kiero-
wania do pojazdów, Urządzenia do cięcia filmów, Urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia do destyla-
cji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji pod-
czerwieni, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia do fer-
mentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototele-
grafii, Urządzenia do głosowania, Urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania, Urządze-
nia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania 
dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urzą-
dzenia do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia 
do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia do na-
uczania, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia 
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], 
nie do celów medycznych, Urządzenia do ochrony osobistej 
przed wypadkami, Urządzenia do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, Urządzenia do odmagnesowy-
wania taśm magnetycznych, Urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografia], Urządzenia do powiększania [fotografia], Urządze-
nia do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do prze-
lewania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwa-
rzania danych, Urządzenia do regulowania kotłów, Urządze-
nia do rejestrowania czasu, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległości, Urządze-
nia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek fotogra-
ficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, Urządzenia 
do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządze-
nia do wymiany igieł gramofonowych, Urządzenia do wywa-
żania, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elek-
trodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, Urządze-
nia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami 
kolejowymi, Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, 
Urządzenia heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, 
Urządzenia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy 
do fizyki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia 
I przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geo-
dezyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia 
i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia jonizujące nie do prze-
twarzania powietrza czy wody, Urządzenia kadrujące 
do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe uży-
wane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia kine-
matograficzne, Urządzenia krawieckie do zaznaczania rąb-
ków, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycz-
nych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektrycz-
ność], Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, 
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne 
w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testu-
jące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej częstotli-
wości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem 
rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdal-
nego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla nie-
mowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe, 
Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze, 
Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirówki laboratoryjne, Wi-
zjery do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze, 
Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnie-
nia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki 
poziomu wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elek-

trycznych, Wtyczki elektryczne, Wykrywacze [detektory], 
Wykrywacze dymu, Wykrywacze fałszywych monet, Wykry-
wacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowe-
go lub wojskowego, Wyładowcze lampy rurowe, elektrycz-
ne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wyso-
kościomierze, Wyzwalacze migawki [fotografia], Wzbudniki 
elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzor-
niki [przyrządy pomiarowe], Zaciski do nosa dla nurków 
i pływaków, Zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku 
medycznego lub domowego, Zamki elektryczne, Zatyczki 
do uszu do nurkowania, Zawory elektromagnetyczne [prze-
łączniki elektromagnetyczne], Zdjęcia rentgenowskie, inne 
niż do celów medycznych, Zegarki inteligentne, Zegary kon-
trolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny 
do zawieszania reflektorów punktowych, Zespoły przewo-
dów elektrycznych do samochodów, Zestawy do korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczy-
wistości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 
Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki do przewo-
dów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] 
do komputerów, Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki 
drogowe świecące lub mechaniczne, Znaki mechaniczne, 
Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki, świecące, 35 Administro-
wanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie 
programami dla osób często podróżujących drogą powietrz-
ną, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt fi-
nansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynko-
we, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocz-
towa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepo-
wych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne pro-
gnozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż pró-
bek, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Ma-
szynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyj-
na firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych 
na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Opty-
malizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlo-
wych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariu-
szy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezaku-
py, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
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rzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż deta-
liczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawie-
nia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
obecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla spor-
towców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi 
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w za-
kresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wy-
wiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, 
Usługi związane z listami prezentów, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny han-
dlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wy-
najem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopia-
rek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypo-
życzanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-
kingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-

wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agen-
cje kredytowe, Agencje nieruchomości, Agencje ściągania 
wierzytelności, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, 
Bankowość online, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja bonów wartościo-
wych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, 
Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe 
izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne wzajemne, 
Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami 
i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitało-
we, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, 
Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Ocena 
finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu 
naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie 
kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek 
pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobie-
ranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Po-
średnictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie ak-
cjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwu-
tlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożycz-
ki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Spon-
sorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wyce-
na finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych 
walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubez-
pieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie 
rabatów w uczestniczących obiektach Innych osób poprzez 
wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi 
badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędno-
ściowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące 
maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi fundu-
szy zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi gwaranto-
wania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowot-
nych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi 
portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, 
Wycena antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Wycena finansowa wełny, Wycena nieruchomości, Wycena 
zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny finan-
sowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, 
Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wy-
najem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem po-
wierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieru-
chomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
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(210) 530286 (220) 2021 07 05
(731) JAGIEŁŁO JACEK PPHU AGATA, Kuczki-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hydro BANK

(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 20 Zbiorniki niemetalowe i niemurowane.

(210) 530672 (220) 2021 06 23
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) GUIDO
(510), (511) 29 Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Kieł-
basy, Wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, Wędliny 
surowe, mięso wędzone, kiełbasy wędzone, ryby wędzone, 
Kaszanka, Pasztet mięsny, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Ekstrakty mięsne, Konserwy mięsne, Tłuszcze zwie-
rzęce, Dziczyzna, Drób, Wyroby garmażeryjne mięsne.

(210) 530676 (220) 2021 06 24
(731) JĘDRYKA CEZARY PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jędryka KANAPKARNIA dzień ze smakiem!

(531) 26.01.18, 26.01.20, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Desery 
jogurtowe, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Schłodzone desery mleczne, 
30 Kanapki, Desery czekoladowe, Desery z muesli, 32 Bezal-
koholowe napoje zawierające soki warzywne, Mieszane soki 
owocowe, Soki, Soki warzywne.

(210) 531396 (220) 2021 07 12
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welpures

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, Odkurzacze, Roboty sprzątające, Maszyny i urzą-
dzenia do czyszczenia [elektryczne].

(210) 531463 (220) 2021 07 13
(731) GUSTKIEWICZ ŁUKASZ PIWOWAROWNIA, 

Brzoskwinia
(540) (znak słowny)
(540) PIWOWAROWNIA
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje bezal-
koholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwo, Piwa 
smakowe, Piwo bezalkoholowe, Piwa o małej zawartości 
alkoholu, Drinki na bazie piwa, Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].

(210) 531512 (220) 2021 07 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) NASZE BORY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 
30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 35 Usługi 
sprzedaży, w tym internetowej, produktów spożywczych.

(210) 531744 (220) 2021 07 19
(731) SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR  

EXPORT-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) PINKY BLENDERS
(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 Papierosy elektroniczne, Papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, Waporyzatory osobiste i papie-
rosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, Elektronicz-
ne fajki wodne, Urządzenia elektroniczne do inhalacji niko-
tynowej, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji 
zawierających nikotynę, Wkłady zawierające chemiczne sub-
stancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicz-
nych, Kartridże do papierosów elektronicznych, Atomizery 
do papierosów elektronicznych, Kartomizery do papierosów 
elektronicznych, Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papie-
rosowej, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Cyga-
ra, Cygaretki, Cygarnice, Cygarniczki, Fajki, Fajki wodne, Filtry 
do papierosów, Higroskopijny papierek do fajek, Humidory, 
Papierosy, Papierosy elektroniczne, Papierosy zawierające 
substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Środki aroma-
tyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne 
niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne 
niż olejki eteryczne, Waporyzatory dla palaczy do stosowa-
nia doustnego, Zestawy do palenia papierosów elektronicz-
nych, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 
Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierają-
ce aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Płyn do papierosów elek-
tronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający gli-
cerynę roślinną, Aromaty chemiczne w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Elektroniczne fajki 
do tytoniu, Cygara elektroniczne, Papierosy (Filtry do -), Filtry 
do tytoniu, Filtry do papierosów, Waporyzatory dla palaczy, 
do stosowania doustnego, Środki czyszczące do papierosów 
elektronicznych, Przybory dla palaczy, Artykuły dla palaczy, 
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nie z metalu szlachetnego, 35 Usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie in-
formacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 531892 (220) 2021 07 22
(731) NEC CORPORATION, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) NEC DIGITAL FINANCE
(510), (511) 9 Urządzenia do rejestrowania, transmisji, od-
twarzania lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Komputery oraz komputerowy sprzęt peryferyjny, Urzą-
dzenia do komunikacji komputerowej, Oprogramowanie 
komputerów, Programy komputerowe nagrane, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe, Oprogramowanie przeznaczone dla sekto-
ra bankowego, Oprogramowanie do zarządzania danymi, 
Oprogramowanie do analizy danych, Oprogramowanie 
do identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników, Oprogra-
mowanie do biometrycznej identyfikacji i uwierzytelniania, 
Oprogramowanie do używania na platformie płatniczej, 
35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie czynności 
biurowych, Usługi outsourcingu procesów biznesowych 
(BPO), Usługi outsourcingu technologii informacyjnej (ITO), 
Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, 
Zarządzanie, doradztwo i planowanie w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie analizy danych doty-
czących działalności gospodarczej, Doradztwo biznesowe, 
Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospo-
darczej, Komputerowe zarządzanie plikami (usługi zarzą-
dzania bazami danych), Zarządzanie umowami, 36 Doradz-
two w zakresie bankowości, Usługi informacyjne związane 
z bankowością, Usługi agencji pobierania opłat, Zarządzanie 
aktywami, Doradztwo związane z zarządzaniem aktywami, 
Doradztwo i usługi informacyjne w zakresie ubezpieczeń, 
Udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubez-
pieczeniowych, 37 Naprawa oraz usługi instalacyjne sprzętu 
i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwa-
cja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne, jak również związane z nimi usługi badaw-
cze i projektowe, Usługi w zakresie analizy przemysłowej, 
badań przemysłowych i wzornictwa przemysłowego, Usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, Projektowanie i opraco-
wywanie komputerów i oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
Programowanie komputerów, Usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, Technologiczne usługi kon-
sultacyjne w zakresie informacji i technologii komunikacyj-
nej, Usługi doradztwa technologicznego w zakresie progra-
mów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Chmura obliczeniowa, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych [ASP], Proces biznesowy jako usługa (BPaaS), 
Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego 
oprogramowania, Rozwiązywanie problemów z oprogra-
mowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Integracja 
oprogramowania komputerowego, Implementacja opro-
gramowania komputerowego, Usługi w zakresie integracji 
systemów komputerowych, Usługi doradztwa w zakresie 
projektowania, doboru, implementacji oraz użycia sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, Konsultacje w zakresie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, Monitorowanie 
systemów komputerowych oraz programów komputero-

wych przy użyciu dostępu zdalnego, Analizy systemów kom-
puterowych, Odzyskiwanie danych, Powielanie programów 
komputerowych, Konwersja programów komputerowych 
i danych (inna niż konwersja fizyczna), Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitorowanie stron 
internetowych dla innych podmiotów, Projektowanie, two-
rzenie i programowanie stron internetowych.

(210) 532618 (220) 2021 08 12
(731) KOZIOŁ IWONA P. H. INTER-HANDEL, Bełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dollo

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
za pośrednictwem sklepu online w Internecie: artykułów 
gospodarstwa domowego elektrycznego i nieelektryczne-
go, przyborów kuchennych, przyborów do użytku w go-
spodarstwie domowym i w ogrodzie, Prezentacje towarów 
w mediach komunikacyjnych dla handlu detalicznego i hur-
towego, Usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji han-
dlowych, Promocja sprzedaży, Organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych.

(210) 532987 (220) 2021 08 18
(731) ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KATOKARTA
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, 42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelnia-
nia użytkowników przy użyciu jednorazowego logowania 
do aplikacji online.

(210) 533095 (220) 2021 08 23
(731) GRUPA LIMITLESS ROGOWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CLEANEO
(510), (511) 21 Wiadra z wyżymaczkami do mopów, Koń-
cówki do mopów, Mopy, Ścierki, Materiały do polerowa-
nia [ściereczki], Gąbki, Gąbki czyszczące, Szczotki, Szczot-
ki do sprzątania, Miotły, Rękawice do użytku domowego, 
Rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, 
Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Ściągaczki 
do oczyszczania naczyń, Urządzenia i aparaty nieelek-
tryczne do polerowania, do celów domowych, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czysz-
czenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparata-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z środkami czyszczącymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami chemiczny-
mi do czyszczenia do użytku domowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z sprzętem i artykułami do sprzątania 
i czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z mopami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wiadrami do mopów, Usługi sprzedaży 
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detalicznej w związku z ścierkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z gąbkami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z gumowymi rękawiczkami do gospodar-
stwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szczotkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z środ-
kami czyszczącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami chemicznymi do czyszczenia do użytku do-
mowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sprzętem 
i artykułami do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia i od-
świeżania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mopami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wiadrami do mo-
pów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ścierkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gąbkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z gumowymi rękawiczkami 
do gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z szczotkami.

(210) 533126 (220) 2021 08 25
(731) JANUS KATARZYNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMFONIA Naturalne Świece Zapachowe

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Paliwa i materiały oświetleniowe.

(210) 533134 (220) 2021 08 25
(731) CZYSZCZOŃ AGNIESZKA DUŻY LOLEK, Libiąż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUŻY LOLEK.PL

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym również wysyłkowo i za pośrednictwem Internetu, 
w zakresie odzieży i dodatków odzieżowych, a w szczegól-
ności: spodenek, spodni dresowych, jeansów, koszul, bluzek, 
koszulek bez rękawów, polówek, swetrów, kurtek, pasków 
do spodni.

(210) 533155 (220) 2021 08 25
(731) ŁUBIANKA MARCIN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PLOWER

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne.

(210) 533179 (220) 2021 08 26
(731) ŚWIĄTKOWIAK ARKADIUSZ, Komorniki; 

ŚWIĄTKOWIAK ALEKSANDRA, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) BOOCOV
(510), (511) 9 Etui na smartfony, Etui na telefony komórkowe, 
16 Etui do notatników, Książki, Ochronne okładki na książki, 
Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły biurowe, Arty-
kuły papiernicze do pisania, Bloczki do notowania, Bloczki 
do pisania, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły 
biurowe], Bloki [artykuły papiernicze], Bloki do pisania, Bro-
szury, Broszury drukowane, Czasopisma branżowe, Czyste 
papierowe zeszyty, Długopisy kolorowe, Długopisy z broka-
tem do materiałów piśmiennych, Dodatki do gazet w postaci 
czasopism, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze 
na biurko, Kalendarze ścienne, Katalogi sprzedaży wysyłko-
wej, Notatniki, Notatniki ilustrowane, Notesy, Notesy [artykuły 
papiernicze], Obrazy artystyczne, Okładki notatników, Orga-
nizery do użytku biurowego, Podkładka na biurko, Zakładki 
papierowe do książek, Zakładki do książek, Zakładki, Zakładki 
do książek, nie z metali szlachetnych, Zeszyty, Zeszyty do pi-
sania, Zeszyty do pisania lub rysowania, 18 Tekstylne torby 
na zakupy, Etui, futerały na dokumenty, Płócienne torby 
na zakupy, Teczki, Torby, Torby na książki, Torby na zakupy, 
Torby plażowe, Torby płócienne, Torby podróżne [podręcz-
ne], Torby zakupowe, 25 Odzież męska, damska i dziecięca, 
Bandany, Czapki bejsbolówki, Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Bluzy polarowe, Koszule, Koszule codzienne, Koszulki 
dla dzieci, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadruka-
mi, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dla małych 
dzieci, Odzież ciążowa, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, 
Odzież męska, Odzież niemowlęca.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 533217 (220) 2021 08 27
(731) OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Siemiatycze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁAKOMA ŁYŻKA

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty 
z warzyw, Groszek, przetworzony, Kompozycje owoców prze-
tworzonych, Krojone owoce, Kukurydza cukrowa, przetworzo-
na, Marchewki, Mieszanki warzywne, Mrożone gotowe posił-
ki składające się głównie z warzyw, Mrożone owoce, Oliwki 
[przetworzone], Oliwki, gotowane, Owoce przetworzone, 
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Papryka, przetworzona, Pokrojone owoce, Pokrojone warzy-
wa, Pomidory, przetworzone, Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, Przekąski ziemniaczane, Przetworzona ka-
pusta brukselska, Przetworzona spirulina, Przetworzone jabłka, 
Przetworzone brzoskwinie, Przetworzone buraki, Przetworzo-
ne cebule, Przetworzone kiełki fasoli, Przetworzone karczochy, 
Przetworzone cebulki dymki, Szparagi, przetworzone, Szpinak 
[przetworzony], Szpinak, mrożony, Uprzednio pokrojone wa-
rzywa do sałatek, Warzywa gotowane, Warzywa mrożone, 
Warzywa przetworzone, Mieszanki do zup, Zupy (Składniki 
do sporządzania -), Zupy, Przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Bakła-
żany przetworzone, Borówki, przetworzone, Brokuły, Ciecie-
rzyca, przetworzona, Czarne porzeczki, przetworzone, Czere-
śnie, przetworzone, Fasola, Gotowane owoce, Gotowe posiłki 
składające się głównie z substytutów mięsa, Grzyby gotowe 
do spożycia, Suszone grzyby jadalne, Jadalne nasiona słonecz-
nika, Pestki słonecznika przetworzone, Oliwki nadziewane, 
Warzywa preparowane, Krojone warzywa, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa 
obrane ze skórki, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Rośli-
ny strączkowe przetworzone, Galaretki, dżemy, kompoty, pa-
sty owocowe i warzywne, Głęboko mrożone dania warzywne, 
Dania gotowe na bazie warzyw z dodatkiem mięsa/owoców 
morza, Gotowe posiłki zawierające jajka, Gotowe posiłki zawie-
rające kurczaka, Gotowe posiłki zawierające boczek, Gotowe 
posiłki z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki z za-
mienników ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, 
Gotowe posiłki z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie 
z warzyw, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się 
głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek.

(210) 533243 (220) 2021 08 29
(731) MANDUK PAMELA, Brzózki
(540) (znak słowny)
(540) PieskieManiery
(510), (511) 31 Artykuły spożywcze dla szczeniąt, 41 Szkole-
nie w obchodzeniu się z psami, 44 Opieka nad zwierzętami, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi 
higieniczne dla zwierząt.

(210) 533601 (220) 2021 09 06
(731) SOBAŃSKI MARIUSZ ZAKŁAD OPTYCZNY MASOKO, 

Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) A MOŻE BYŚCIE TAK NAJMILSI WPADLI NA JAZZ DO 

TOMASZOWA
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali związanych z mu-
zyką jazzową, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzo-
wej, Koncerty muzyczne, Organizowanie koncertów, Or-
ganizowanie koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne 
na żywo, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Orga-
nizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi 
festiwali muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, 
Organizowanie wydarzeń muzycznych, Produkcja koncer-
tów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Występy 
muzyczne na żywo, Organizowanie występów muzycznych 
na żywo, Usługi imprez muzycznych na żywo, Imprezy kul-
turalne, Prowadzenie imprez kulturalnych, Usługi w zakresie 
kultury, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych, Organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, Organizowanie festiwali w celach kultu-
ralnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 

Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup mu-
zycznych na żywo, Publikowanie materiałów drukowanych 
innych niż teksty reklamowe, Informacje o imprezach roz-
rywkowych.

(210) 533647 (220) 2021 09 07
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Radiobook
(510), (511) 9 Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Magne-
tyczne nośniki danych, Płyty CD płyty DVD, Płyty wideo CD, 
Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczenio-
we, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyskiet-
ki, Filmy do nagrań dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, 
Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety wideo, Urządze-
nia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania informa-
cji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 
16 Dzienniki, Czasopisma, Periodyki, Prospekty, Książki, Pla-
katy, Afisze, Kalendarze, Katalogi, Kartki okolicznościowe, Na-
klejki i nalepki, Artykuły papiernicze, Materiały do nauczania, 
35 Usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Usłu-
gi promocji radiowej, Badania rynku i opinii publicznej, w tym 
poprzez sieci radiowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, 
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kul-
turalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkur-
sów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
Transmisja, Rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, Usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 Usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, Usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, Au-
dycje, Produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, Usługi wydawni-
cze, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
Redagowanie tekstów pisanych, Rejestrowanie na taśmach 
wideo, Reportaże fotograficzne, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 Usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, Usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
Prognozy meteorologiczne.

(210) 533666 (220) 2021 09 07
(731) AG ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztum
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG ZDROWIE
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(531) 26.11.22, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 44 Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna, Usługi 
medyczne, Masaż, Fizjoterapia.

(210) 533689 (220) 2021 09 08
(731) ROSOLSKI SŁAWOMIR AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWA SŁAWOMIR ROSOLSKI ARCHITEKT, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wroniecka 23

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 533693 (220) 2021 09 08
(731) ROSOLSKI SŁAWOMIR AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWA SŁAWOMIR ROSOLSKI ARCHITEKT, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROSOLSKI ARCHITEKT

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 Architektura, Badania architektoniczne, Ba-
dania dotyczące architektury, Badania dotyczące budynków, 
Badania dotyczące planowania urbanistycznego, Doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo 
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo w za-
kresie projektów architektonicznych i budowlanych, Dostar-
czanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicz-
nego za pośrednictwem strony internetowej, Lokalizowanie 
i oznakowanie podziemnych systemów rur, kabli lub prze-
wodów do celów usług komunalnych, Opracowywanie pro-
jektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, 
Planowanie i projektowanie obiektów sportowych, Planowa-
nie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, 
Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Plano-
wanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów han-
dlowych w obrębie miast, Profesjonalne doradztwo w zakre-
sie architektury, Projektowanie architektoniczne, Projektowa-
nie architektoniczne w zakresie planowania miasta, Projek-
towanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie hoteli, 
Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projek-
towanie urbanistyczne, Projekty architektoniczne w zakresie 
dekoracji ścian zewnętrznych, Przygotowywanie planów 
architektonicznych, Przygotowywanie projektu architekto-
nicznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, 
Sporządzanie planów domów, Sporządzanie raportów 
dotyczących planowania nieruchomości, Sporządzanie ra-
portów dotyczących architektury, Usługi architektoniczne, 
Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania tere-
nu, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania obiektów biurowych, Usługi architektoniczne w za-

kresie przygotowywania planów architektonicznych, Usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków biuro-
wych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania po-
mieszczeń do handlu detalicznego, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania centrów handlowych, Usługi ar-
chitektoniczne w zakresie projektowania budynków, Usługi 
architektury wnętrz, Usługi doradcze dotyczące planowania 
obiektów, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi 
doradcze dotyczące planowania boisk do piłki nożnej, Usługi 
doradcze w zakresie urbanistyki, Usługi doradcze w zakresie 
planowania architektonicznego, Usługi doradcze w zakresie 
architektury, Usługi doradcze w zakresie planowania geo-
graficznego, Usługi doradcze z zakresu architektury, Usługi 
doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, Usługi 
doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi do-
radcze związane z urbanistyką, Usługi inżynieryjne i w zakre-
sie architektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
Usługi profesjonalne związane z projektami architektonicz-
nymi, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące 
wystaw, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi 
projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu dro-
gowego i transportu, Usługi projektowania dotyczące ar-
chitektury, Usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, 
Usługi projektowania konstrukcji o wysokiej wytrzymałości 
na rozciąganie, Usługi projektowania wspomaganego kom-
puterowo w zakresie projektów budowlanych, Usługi w za-
kresie planowania architektonicznego, Usługi w zakresie pla-
nowania osiedli mieszkaniowych, Usługi w zakresie projekto-
wania budynków, Usługi w zakresie projektowania domów, 
Wspomagane komputerowo usługi projektowe związane 
z architekturą, Zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 533776 (220) 2021 09 09
(731) KIECZEK MARIUSZ, Bielsko-Biała;  

BAUEREK JADWIGA, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUIA NATURA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.15.15
(510), (511) 4 Dodatki do paliw stałych niechemiczne, 5 Pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, 31 Płody rolne, jak 
również karma dla zwierząt.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 533778 (220) 2021 09 10
(731) MAZUREK MICHAŁ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANZYSTOR WWW.TRANZYSTOR.PL

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.14

(510), (511) 9 Tranzystory [elektronika].
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(210) 533786 (220) 2021 09 10
(731) FUNDACJA ASBIRO, Jędrzejów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASBIRO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], Przyrządy pomiarowe, Urządzenia naukowe i la-
boratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
Programy komputerowe, Programy komputerowe do celów 
edukacji, Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Edukacyjne aplikacje komputerowe, 
Interaktywne multimedialne programy komputerowe, In-
teraktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
wymianę informacji, Interaktywne systemy komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [gro-
upware], Komputerowe urządzenia do programowania, 
Komputerowe systemy operacyjne, Komputerowe progra-
my operacyjne, Komputery i sprzęt komputerowy, Kompu-
tery do użytku w zarządzaniu danymi, Oprogramowanie 
komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, 
16 Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Materiały 
drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Artyku-
ły biurowe, Bloki listowe, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane programy 
zajęć, Fiszki, Gazety, Materiały do pisania, Materiały eduka-
cyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne, Materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, Papierowe materiały 
dydaktyczne, 35 Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i pró-
bek], Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Edukacja, roz-
rywka i sport, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Badania 
edukacyjne, Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja [na-
uczanie], Nauczanie, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń, 
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szko-
leniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, 
nie online, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organi-
zowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla 
dorosłych, Organizowanie i prowadzenie targów do celów 
akademickich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie imprez 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie semi-
nariów edukacyjnych, Organizowanie spotkań z dziedziny 
edukacji, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, 42 Analiza naukowa, Badania nauko-
we, Badania i analizy naukowe.

(210) 533795 (220) 2021 09 10
(731) LA PORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L La Porte

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.16, 27.03.15
(510), (511) 6 Drzwi stalowe, Stalowe drzwi przeciwpożaro-
we, Stalowe drzwi antywłamaniowe, Stalowe drzwi dźwię-
koszczelne, Stalowe drzwi dymnoszczelne, Ościeżnice stalo-
we, Stalowe elementy drzwi, Stalowe wkładki zamka, Klamki 
do drzwi stalowe, Stalowy osprzęt drzwiowy, Progi stalowe, 
Stalowe zamki do drzwi, Szyldy stalowe, 19 Niemetalowe 
portale drzwiowe, Progi drewniane, Okładziny drzwiowe 
laminowane, zabudowy szachtów instalacyjnych wykonane 
z płyty NRO trudno zapalnej i zabudowy skrzynek na listy 
wykonane z płyty NRO trudno zapalnej, niemetalowe por-
tale windowe, 37 Montaż zabudów, Montaż portali, Montaż 
drzwi.

(210) 533935 (220) 2021 09 13
(731) ELDRUT  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przebendów

(540) (znak słowny)
(540) narzędziomat
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki służące do przyjmo-
wania, sortowania, przechowywania, wydawania, odbioru 
towarów, produktów, 7 Automaty do sprzedaży, Automaty 
do sprzedaży wyposażone w systemy chłodzące, podgrze-
wające, Urządzenia automatyczne zawierające skrytki słu-
żące do przyjmowania, sortowania, przechowywania, wy-
dawania, odbioru towarów, produktów oraz części do tych 
urządzeń, 35 Usługi sprzedaży towarów, produktów z branży 
spożywczej, w tym przez Internet, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, 39 Usługi w zakresie magazynowania, prze-
chowywania i dostarczania przesyłek, paczek i korespon-
dencji, w tym do automatycznych urządzeń pocztowych, 
Dostarczanie towarów, produktów, przesyłek, paczek zamó-
wionych korespondencyjnie, Pakowanie towarów, Samo-
obsługowy odbiór towarów, produktów, przesyłek, paczek, 
Dostarczanie informacji o transporcie, składowaniu towarów, 
produktów, przesyłek, paczek.

(210) 533942 (220) 2021 09 13
(731) ELDRUT  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przebendów

(540) (znak słowny)
(540) obiadomat
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki służące do przyjmo-
wania, sortowania, przechowywania, wydawania, odbioru 
towarów, produktów, 7 Automaty do sprzedaży, Automaty 
do sprzedaży wyposażone w systemy chłodzące, podgrze-
wające, Urządzenia automatyczne zawierające skrytki słu-
żące do przyjmowania, sortowania, przechowywania, wy-
dawania, odbioru towarów, produktów oraz części do tych 
urządzeń, 35 Usługi sprzedaży towarów, produktów z branży 
spożywczej, w tym przez Internet, Promocja sprzedaży dla 
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osób trzecich, 39 Usługi w zakresie magazynowania, prze-
chowywania i dostarczania przesyłek, paczek i korespon-
dencji, w tym do automatycznych urządzeń pocztowych, 
Dostarczanie towarów, produktów, przesyłek, paczek zamó-
wionych korespondencyjnie, Pakowanie towarów, Samo-
obsługowy odbiór towarów, produktów, przesyłek, paczek, 
Dostarczanie informacji o transporcie, składowaniu towarów, 
produktów, przesyłek, paczek.

(210) 534323 (220) 2021 09 23
(731) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wielogłowy

(540) (znak słowny)
(540) Wiśniowski, łączy to co najlepsze
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe materia-
ły i elementy budowlane i konstrukcyjne, Bramy metalowe, 
Bramy żelazne, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Drzwi 
metalowe garażowe, Metalowe drzwi do garaży, Drzwi 
metalowe, Drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomiesz-
czeń, Zewnętrzne drzwi metalowe, Ognioodporne drzwi 
metalowe, Metalowe drzwi ogrodowe, Elementy drzwio-
we metalowe, Metalowe elementy drzwi, Metalowe wałki 
do drzwi garażowych, Metalowe obramowania drzwi, Meta-
lowe ościeżnice do drzwi, Metalowe ramy do drzwi, Futryny 
do drzwi metalowe, Profile z metalu na drzwi, Prowadnice 
do drzwi przesuwnych [z metalu], Okna metalowe, Metalo-
we okna dachowe, Metalowe okna podnoszone, Metalowe 
świetliki [okna], Okna żaluzjowe metalowe, Metalowe skrzy-
dła okienne na zawiasach, Metalowe obramowania okien, 
Metalowe rolki do okien, Metalowe listwy okienne, Metalo-
we ramy okienne, Metalowe ościeżnice okienne, Akcesoria 
metalowe do okien, Zamki metalowe (nieelektryczne), Zam-
ki metalowe do okien, Metalowe zamki do drzwi, Metalowe 
zasuwy do bram, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramki 
obrotowe, nieautomatyczne [metalowe], Metalowe drzwi 
roletowe do celów bezpieczeństwa, Rolety metalowe, Role-
ty zewnętrzne metalowe, Rolety zwijane [zewnętrzne] z me-
talu, Okładziny metalowe, Ogrodzenia metalowe, Metalowe 
materiały na ogrodzenia, Metalowe barierki, Barierki bez-
pieczeństwa z metalu, Metalowe konstrukcje budowlane, 
Konstrukcje przenośne metalowe, Modułowe konstrukcje 
metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Wiaty z me-
talu, 7 Silniki elektryczne do maszyn, Silniki spalinowe do ma-
szyn, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki do bram 
i ogrodzeń, Układy napędowe do bram, Układy napędowe 
do ogrodzeń, Części maszyn do przenoszenia i transportu, 
Części maszyn otwierających i zmykających bramy, ogro-
dzenia i drzwi, Urządzenia do przenoszenia i transportu, 
Mechanizmy napędowe, Hydrauliczne (Silniki -), Hydraulicz-
ne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części ma-
szyn], Pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania 
drzwi [części maszyn], Silniki elektryczne do użytku wraz 
z drzwiami, Suwnice bramowe, Elektryczne napędy do bram, 
Hydrauliczne napędy do bram, Hydrauliczne urządzenia 
do zamykania okien, Hydrauliczne urządzenia do otwierania 
okien, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneu-
matyczne urządzenia do zamykania okien, 9 Czujniki i detek-
tory, Kontrolery (regulatory), Urządzenia do monitorowania, 
Urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], 
Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, 
Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, 
Urządzenia ochronne [zapobiegające wypadkom lub zranie-
niom], Zamki elektryczne, Mechanizmy zdalnego sterowania, 
Systemy zamknięć elektronicznych, Zamki metalowe [elek-
tryczne], Inteligentne zamki, Zamki [elektryczne] z alarmami, 

Zamki mechaniczne [elektryczne, metalowe], 19 Niemetalo-
we drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, Bramy garażowe do użyt-
ku domowego (Niemetalowe -), Bramy roletowe niemeta-
lowe, Bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, Drzwi 
przesuwne, niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe 
ramy], Drzwi ochronne niemetalowe, Okładziny drewniane, 
Daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], 
Prefabrykowane elementy budowlane (Niemetalowe -), Ele-
menty budowlane prefabrykowane (Niemetalowe -), Prefa-
brykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu 
na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Gotowe beto-
nowe elementy budowlane, Niemetalowe budowlane ele-
menty fasadowe, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, 
Konstrukcje przenośne niemetalowe, Słupki ogrodzeniowe 
(Niemetalowe -), Słupki z materiałów niemetalowych, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne, Żaluzje antywłamaniowe 
z materiałów niemetalowych, 35 Reklama i usługi reklamo-
we, Usługi marketingowe, Marketing internetowy, Usługi 
w zakresie marketingu cyfrowego, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Przetwarza-
nie i analiza danych biznesowych, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Badania rynkowe, Au-
dyt działalności gospodarczej, Usługi zarządzania bizneso-
wego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Opracowywanie 
strategii przedsiębiorstw, 40 Obróbka metali, Spawanie, Lu-
towanie, Lutowanie twarde metali, Powlekanie ogniowe, Po-
wlekanie elektroforetyczne, Powlekanie metalu, Powlekanie 
proszkowe, Powlekanie metalu [niemalarskie], Cynkowanie.

(210) 534678 (220) 2021 10 01
(731) OBI CENTRALA SYSTEMOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) zrobisz to z OBI
(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 
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, 2 Barwniki, Bejce, Bejce do drewna, Bej-
ce do podłóg, Farby antykorozyjne, Farby dekoracyjne, Farby 
do domu, Farby do podłóg, Farby do powlekania ścian, Farby 
gruntowe, Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby reliefo-
we, Farby teksturowe, Farby w proszku, Farby w sprayu, Farby 
wewnętrzne, Farby wodoodporne, Farby zapobiegające 
rdzy, Farby zewnętrzne, Koloranty, Lakiery, Lakiery do drew-
na, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty, Lakiery ochron-
ne do podłóg, Lakiery przeznaczone dla przemysłu, Lakiery 
samochodowe, Lakiery silikonowe, Lakiery w sprayu, Mate-
riały dekoracyjne w postaci farb, Mieszaniny do osuszania 
farb, Mieszanki do impregnacji wodoodpornej w postaci 
farb, Mieszanki farb, Mieszanki gruntujące, Ochronne oleje 
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do drewna, Oleje antykorozyjne, Oleje do drewna, Oleje 
do konserwacji drewna, Oleje do ochrony przed rdzą, Pig-
menty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych, 
Politura, Preparaty antykorozyjne, Preparaty antykorozyjne 
do pojazdów, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 
Preparaty do rozcieńczania farb, Rozcieńczalniki do barwni-
ków, Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, 
Rozcieńczalniki do powłok, Spoiwa do farb, Spoiwa do lakie-
rów, Tonery, Tusz do drukarek, Tynk wapienny, Zaprawy far-
biarskie, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania 
w pigmentacji, Żywice epoksydowe do pokrywania ścian 
[powłoki], Żywice epoksydowe do powlekania podłóg [po-
włoki], 3 Detergenty, Dodatki do prania, Kosmetyki, Mydła 
do prania, Oleje czyszczące, Płyny do czyszczenia, Płyny 
do mycia, Płyny do prania, Płyny do prania chemicznego, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty chemiczne do prania, Preparaty czyszczące 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do prania, Pre-
paraty myjące, Preparaty myjące do pojazdów, Preparaty wy-
bielające, Proszki do prania, Środki czyszczące, Środki 
do czyszczenia pojazdów, Środki do polerowania, Środki 
do prania tkanin, Środki do usuwania plam, Środki do usuwa-
nia rdzy, Środki do zmywania naczyń, Środki zapachowe 
do celów domowych, Wybielacze, 4 Mieszanki pochłaniające 
pył, Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje lekkie, Oleje 
mineralne, Oleje penetrujące, Oleje samochodowe, Oleje sil-
nikowe, Oleje syntetyczne, Oleje techniczne, Oleje zwilżają-
ce, Parafiny przemysłowe, Smary, Smary stałe, Środki do usu-
wania pyłu, Świece i knoty do oświetlenia, Techniczne oleje, 
Tłuszcze do smarowania, 5 Apteczki pierwszej pomocy 
sprzedawane z wyposażeniem, Fungicydy, Herbicydy, Pesty-
cydy, Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do odstra-
szania robactwa, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, 
Środki dezynfekcyjne 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, Konstruk-
cje stalowe, Kraty metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy 
metalowe, Materiały metalowe do celów budowlanych 
i konstrukcyjnych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 
metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
Metalowe konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprze-
tworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i ar-
tykuły do transportu i pakowania, Metalowe rury kanalizacyj-
ne, Metalowe: rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie 
do nich, w tym zawory, Nakrętki, sworznie i zamknięcia z me-
talu, Okucia metalowe do mebli, Rury metalowe do gazów, 
Rury wodociągowe metalowe, Rury z metalu, Siatki metalo-
we, Szklarnie z metalu, Śruby metalowe, Zamki metalowe, 
Zasuwy do zamków, 7 Automaty do sprzedaży, Automatycz-
ne maszyny do szycia, Bezprzewodowe wiertarki elektrycz-
ne, Brzeszczoty do pił maszynowych, Domowe elektryczne 
blendery, Domowe elektryczne miksery, Dystrybutory auto-
matyczne, Elektryczne maszynki do mięsa, Elektryczne mie-
szarki do ciasta, Elektryczne miksery do żywności, Elektrycz-
ne młynki do kawy, Elektryczne narzędzia i przybory kuchen-
ne, Elektryczne noże do krojenia mięsa, Elektryczne roboty 
kuchenne, Elektryczne sokowirówki, Filtry do maszyn, Froter-
ki podłogowe, Klejarki, Krajalnice do chleba, Maszyny 
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny 
do filtrowania, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny 
do mycia szyb okien, Maszyny do ostrzenia wierteł, Maszyny 
do prasowania tkanin, Maszyny do przesiewania farb, Maszy-
ny do szycia, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowy-

wania żywności i napojów, Maszyny i urządzenia rolnicze, 
ogrodnicze i leśne, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, 
ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny kru-
szące, Maszyny rozpylające farbę, Maszyny, obrabiarki oraz 
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do moco-
wania i łączenia, Młyny [maszyny], Myjnie samochodowe, 
Odkurzacze, Odśnieżarki, Pilarki do drewna, Piły tarczowe, 
Piły taśmowe, Pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe 
do nakładania farb, Pługi śnieżne, Polerki do podłogi, Pompy, 
kompresory i dmuchawy, Pralki, Pralko-suszarki, Prasowalni-
ce, Prasownice i maglownice, Urządzenia zamiatające, czysz-
czące, myjące i piorące, Walcarki, Wiertarki, Wiertła do ma-
szyn, Zmywarki do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów 
przemysłowych, Zmywarki do użytku domowego, 8 Kielnie, 
Kombinerki, Komplety sztućców w pudełku, Krajalnice 
do chleba [obsługiwane ręcznie], Łomy, Łyżki, Młotki, młotki 
miękkie i młoty, Moździerze do tłuczenia i ucierania, Narzę-
dzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia 
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, 
Narzędzia ręczne, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształ-
towania krajobrazu, Noże ceramiczne, Noże do obkrawania, 
Noże kowalskie, Noże stołowe, Noże, Nożyce, Nożyczki, 
Ostrza do nożyc, Ostrza nożyc, Podnośniki ręczne, Podnośni-
ki, Przybory do manicure i pedicure, Przybory do obcinania 
i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, Przyrzą-
dy 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, Sztućce, Tasaki [noże], Widelce, Wier-
tła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Zaciski stolarskie, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolu-
jące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, Urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie systemowe 
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, 
Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycz-
nych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komunikacji, 
Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), Sprzęt telekomunikacyjny, Urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponenty 
elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Okulary, okulary sło-
neczne i soczewki kontaktowe, Wzmacniacze optyczne, La-
sery, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Systemy gaśni-
cze, Gaśnice, Czujniki dymu, Alarmy i urządzenia ostrzegaw-
cze, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urządze-
nia do testowania i kontroli jakości, Urządzenia do rejestro-
wania i nagrywania danych, Komputery, Komputery przeno-
śne, Komputery osobiste, Komputery i sprzęt komputerowy, 
Komputerowe bazy danych, Komponenty i części do kom-
puterów, Przewody elektryczne, Złącza elektryczne, Czujniki 
elektryczne, Instalacje alarmowe, Instalacje elektryczne, Prze-
wody instalacji elektrycznych, Gniazdka elektryczne, Gniazd-
ka do anten, Włączniki światła, Włączniki dotykowe, Złącza 
optyczne, Złącza do linii elektrycznych, Transformatory, Tabli-
ce rozdzielcze, Telewizory, Oprogramowanie użytkowe 
do telewizorów, Odbiorniki radiowe, Sprzęt audio, Kable au-
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dio, Odtwarzacze cyfrowe audio, Płyty DVD, Napędy DVD, 
Odtwarzacze DVD, Nagrywarki DVD, Dyski CD z danymi, 
Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urządzenia audiowi-
zualne, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, 
Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz 
urządzenia do odtwarzania filmów i video, Urządzenia 
do odtwarzania filmów, Wzmacniacze sygnału wideo, Wizje-
ry optyczne, Obiektywy, Aparaty fotograficzne, Aparaty foto-
graficzne cyfrowe, Filtry do aparatów fotograficznych, Kame-
ry do pojazdów, Kamery konferencyjne, Kamery na podczer-
wień, Obiektywy do aparatów fotograficznych, Urządzenia 
do zapisu obrazów, Urządzenia fotograficzne, Telekonwerte-
ry, Telefony, Telefony cyfrowe, Telefony bezprzewodowe, 
Przewody telefoniczne, Smartfony, Tablety, 11 Akcesoria za-
bezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, 
Aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę, 
Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych 
i gazowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub 
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Arma-
tura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazo-
wych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń 
gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urzą-
dzeń wodnych, Armatury grzewcze, Bojlery do instalacji 
grzewczych, Bojlery do użytku domowego, Bojlery do za-
opatrywania w ciepłą wodę, Bojlery grzewcze, Chłodnicze 
lady, Chłodnie, Czajniki elektryczne, Czajniki, Dekoracyjne 
fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, Domowe grzej-
niki, Domowe kominki gazowe, Domowe piekarniki, Ekspre-
sy do kawy espresso, Elektryczne Ekspresy do kawy, Elek-
tryczne filtry do kawy, Elektryczne instalacje oświetleniowe, 
Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne lampy żarowe, Elek-
tryczne latarki, Elektryczne opiekacze, Elektryczne piekarniki, 
Elektryczne płyty grzejne, Elektryczne tostery, Filtry do akwa-
riów, Filtry do basenów, Filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, Filtry do wody, Filtry powietrza, Frytownice, 
Garnki elektryczne, Gofrownice, Grille do gotowania, Grille 
elektryczne, Instalacje do lamp ulicznych, Instalacje do oświe-
tlania choinek, Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, In-
stalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia 
do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje oświe-
tleniowe, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, Instalacje 
wody gorącej, Kable grzewcze, Klimatyzatory montowane 
przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyzatory poko-
jowe, Kominki, Kotły grzewcze, Kuchenki elektryczne, Ku-
chenki gazowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lampy 
fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy stojące, Lampy stołowe, 
Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy wiszące, Latarki aku-
mulatorowe, Latarki, Latarnie oświetleniowe, Latarnie, Lo-
dówki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Maszyny 
chłodnicze, Mieszacze prysznicowe, Okapy zawierające wen-
tylatory wyciągowe, Opiekacze do kanapek, Opiekacze ga-
zowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, Osłony 
do lamp, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, Osprzęt 
do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osuszacze powietrza, 
Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie i reflektory 
do pojazdów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświe-
tleniowe oprawy, Palniki gazowe, Palniki, bojlery i podgrze-
wacze, Palniki, Piece do ogrzewania centralnego, Piece 
do spalania, Piece elektryczne, Piece grzewcze, Piece induk-
cyjne, Piece kuchenne, Piece olejowe, Piecyki gazowe, Pie-
karniki, Płyty grzejące, Podgrzewacze do potraw, Pompy cie-
pła, 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 
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, 16 Albumy fotogra-
ficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korektorowania i ściera-
nia, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze 
do pisania, Artykuły piśmiennicze, Bielizna stołowa papiero-
wa, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar-
chitektoniczne, Filtry do wody z papieru, Kleje do artykułów 
papierniczych, Kleje do celów domowych, Kleje do materia-
łów papierniczych lub do użytku domowego, Książki, Maszy-
ny biurowe, Materiały do pisania, Materiały drukarskie i intro-
ligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały pi-
śmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier filtra-
cyjny, Papier i karton, Papierowe obrusy, Pędzle, Spinacze 
do pieniędzy, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Two-
rzywa sztuczne do modelowania, Wyposażenie dla artystów, 
rzemieślników i modelarzy, 17 Arkusze izolacyjne, Artykuły 
amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, Ar-
tykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały elek-
troizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczają-
ce, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed 
ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, Elastomerowe 
materiały uszczelniające nieprzepuszczające cieczy, Elasto-
merowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające gazów, 
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające 
oparów, Elastomery, Farby izolacyjne, Filc izolacyjny, Folie izo-
lacyjne, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich 
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszyst-
kie niemetalowe, Gumowe materiały uszczelniające do połą-
czeń, Gumowe wypełnienia do opakowań, Gumowe za-
mknięcia do butelek, Izolacja do kabli, Izolacja do rur, Izolato-
ry, Kit, Kit uszczelniający, Kity silikonowe, Kleje izolacyjne, 
Masy uszczelniające, Materiały do odnowy i naprawy opon, 
Materiały do uszczelniania, Materiały i artykuły zabezpiecza-
jące przed wodą i wilgocią, Materiały izolacyjne, Materiały 
uszczelniające, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Membra-
ny i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, Mem-
brany uszczelniające niemetalowe, Mieszaniny do uszczel-
niania, Mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowe-
go, Mieszanki do łączenia rur, do uszczelniania pęknięć, Mie-
szanki do uszczelniania złączy, Mieszanki uszczelniające, Nie-
metalowe izolowane osłony rur, Niemetalowe kolanka do rur, 
Niemetalowe okładziny rur, Niemetalowe osłony do rur, Nie-
metalowe przedłużenia rur, Niemetalowe rury podziemne, 
Niemetalowe rury wężowe, Niemetalowe szczeliwa do tło-
ków, Niemetalowe węże ciśnieniowe, 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, Plomby, uszczelki i wypeł-
nienia, Płyty izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Przewody gumo-
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we 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 stosowania w budow-
nictwie, Tynk izolacyjny, Uszczelki do rur, Uszczelki do złączy 
rurowych, Uszczelki niemetalowe do przewodów, Węże 
ogrodowe, Włókna mineralne, Włókna szklane do celów izo-
lacyjnych, Wodoszczelne płytki izolacyjne, Wypełniacze izo-
lacyjne, Zatyczki gumowe, Zawory z gumy, Zespoły uszczel-
niające niemetalowe, Złącza niemetalowe do rur, Związki 
chemiczne do uszczelniania przecieków, Żywice do wytwa-
rzania warstwy pyłoszczelnej na ścianach, Żywice w formie 
wytłaczanej, 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole 
i parasolki, Plecaki, Skóra i imitacja skóry, Skóry zwierzęce, Tor-
by, Torby podróżne, Walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyprawione skóry, 
Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 19 Asfalt dro-
gowy, Belki budowlane (Niemetalowe -), Beton, Bloki szklane 
do budownictwa, Boazerie, Bruk, Cegły, Cegły szklane, Ce-
ment, Cementowe powłoki ścienne, Ceramiczne płytki 
ścienne, Ceramiczne pokrycia podłogowe, Części budowla-
ne (Niemetalowe -), Dachówki gliniane, Dachówki kamienne, 
Dachówki, nie z metalu, Deski drewniane, Drewniane porę-
cze, Drewno budowlane, Drewno do użytku w budownic-
twie, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Fugi, Gips [materiał 
budowlany], Gipsowe płyty ścienne, Gotowa zaprawa, Ka-
mienie brukowe, Kamień budowlany, Kamień na ściany, Kar-
ton budowlany, Kominy niemetalowe, Krokwie dachowe, 
Laminaty drewniane, Lastryko, Łupki dachowe, Marmur 
do budownictwa, Masa betonowa prefabrykowana, Masy 
szpachlowe, Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały 
budowlane wykonane z włókna skalnego, Materiały budow-
lane ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego kamienia, 
Materiały cementujące, Materiały ceramiczne do brukowania 
i układania powierzchni, Materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne 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, Niemeta-
lowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, Niemetalowe kraty, Niemetalo-
we materiały do naprawy dróg, Niemetalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe pokrywy 
do kanałów, Odpływy niemetalowe, Okładziny tynkowe, 
Osłony pancerne, niemetalowe, Panele szklane, Papa dacho-
wa, Parkiety, Parkiety i płyty parkietowe, Piasek budowlany, 
Płaskie szkło do budynków, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta 
stolarska, Płyta wiórowa, Płytki chodnikowe, Płytki gipsowe, 
Płytki mozaikowe ścienne, Płytki podłogowe dla budownic-
twa, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płyty be-
tonowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe, 
Płyty drewniane, Płyty gipsowe, Płyty gipsowe do celów bu-
dowlanych, Płyty pilśniowe, Płyty stolarskie, Płyty wiórowe 
z drewna, Płyty z drewna, Podłogi niemetalowe, Podłogowe 
płytki niemetalowe, Prefabrykowane ściany niemetalowe, 
Produkty do brukowania, niemetalowe, Profile niemetalowe 
do budownictwa, 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 budowlane], Sklejka, Statuetki i dzieła sztuki wyko-
nane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawar-
te w tej klasie, Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Szczeli-
wa dachowe na bazie smoły, Szkło budowlane, Ściany beto-
nowe, Ściany osłonowe, nie z metalu, Ścienne płytki cera-
miczne, Tynk, Warstwy izolacyjne dachu, Wodoodporne 

membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, 
Wylewki jastrychowe, Wylewki podłogowe, Wzmocnione 
szkło budowlane, Zaprawa cementowa do zastosowania 
w budownictwie, Zaprawy budowlane, Zaprawy klejowe 
do celów budowlanych, Złącza drewniane, 20 Akcesoria 
do przechowywania ubrań, Beczki i beczułki, niemetalowe, 
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dozowniki 
do ręczników mocowane na stałe, Drabiny drewniane, Drabi-
ny i ruchome schody, niemetalowe, Drabiny niemetalowe, 
Kanapy, Kojce, Komody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (sre-
brzone szkło), Ławki, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Me-
ble, Meble do sauny, Meble domowe, Meble domowe, biuro-
we i ogrodowe, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne, 
Meble kuchenne do zabudowy, Meble łazienkowe, Moduły 
biurkowe, Niemetalowe elementy złączne, Opakowania 
drewniane do butelek, Osprzęt do drzwi, bram i okien, nie-
metalowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele meblo-
we, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalo-
we, Poduszki na krzesła, Pojemniki do pakowania wykonane 
z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewnia-
ne, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Pojemniki 
niemetalowe 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 wy-
stawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, 
Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, 
Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, Sofy, Sofy rozkłada-
ne, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wyko-
nane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z two-
rzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stojaki wystawowe, 
Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły, 
Blaty do stołów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki do przechowy-
wania, Szafki kuchenne, Szafki ścienne, Szafki wystawowe, 
Szafki z lustrami, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szez-
longi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe do mebli, Tablice 
korkowe, Tablice ogłoszeniowe, Tapczany posiadające miej-
sce do przechowywania, Toaletki, Wieszaki na ubrania, wie-
szaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Witryny 
wystawowe, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Zamki i klu-
cze, niemetalowe, 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 nieme-
talowe i niemurowane, Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchen-
nych, Złącza meblowe niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz 
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 21 Akwaria i wiwa-
ria, 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, Pojemniki 
na kosmetyki, Przybory do celów kosmetycznych, Przybory 
do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory do użytku domo-
wego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania 
szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji uro-
dy, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, Rękawice 
ogrodnicze, Spryskiwacze, Sprzęt do czyszczenia, Sprzęt i ar-
tykuły 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, Su-
szarki do ubrań (służące do rozwieszania suszących się 
ubrań), Szczotki, Szczotki do szorowania, Szczotki do zmywa-
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nia, Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło nieobrobione, Szy-
by, Ścierki, Śmietniczki, Wazony, Zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, Zmywaki do szorowania, Zraszacze 
do węży ogrodowych, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Go-
towe zasłony z tworzyw sztucznych, Materiały tekstylne 
do filtrowania, Materiały tekstylne do użytku jako zasłony 
do okien, Pokrowce i narzuty na meble, Tkaniny, Wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony, Zasłony 
gotowe, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 
Zasłony prysznicowe, Zasłony prysznicowe z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, Zasłony winylowe, 25 Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Odzież, 27 Anty-
poślizgowe pokrycia podłogowe na klatki schodowe, Dywa-
niki i maty samochodowe, Dywany, chodniki i maty, Materia-
ły do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywa-
nia gruntu, Płytki korkowe, Podkłady pod dywaniki, Podłoża 
antypoślizgowe, Pokrycia podłogowe, Pokrycia ścian i sufi-
tów, Pokrycia ścienne z korka, Pokrycia ścienne z papieru, 
Sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Tapety nietekstyl-
ne, Tapety sufitowe, Tapety tekstylne, Tapety winylowe, Ta-
pety z korka, Tapety z tworzyw sztucznych, Wykładzina dy-
wanowa, Wykładzina samochodowa, 28 Akcesoria do pły-
wania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Baseny do zabawy, Dmuchane baseny ką-
pielowe do celów rekreacyjnych, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe (inne 
niż oświetlenie dekoracyjne), Wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, Zabawki do użytku w basenach, 
31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły spożywcze 
dla szczeniąt, Ciastka dla zwierząt, Darń naturalna, Drzewa 
i produkty leśne, Jadalne przysmaki 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 zwierząt domowych, Kwiaty, Kwiaty 
świeże, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Natural-
ne rośliny i kwiaty, Piasek do kuwet dla kotów, Podściółka dla 
zwierząt domowych, Podściółka do kuwet dla kotów, Prepa-
raty spożywcze dla zwierząt, Rośliny do akwariów [żywe], 
Rośliny do stawów [żywe], Rośliny domowe, Rośliny donicz-
kowe, Rośliny naturalne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszo-
ne do dekoracji, Rośliny świeże, Rośliny ze szkółki roślinnej, 
Rośliny zielone naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże 
[rośliny], Sadzonki, Trawy [rośliny], Winorośle, Żwirek dla ko-
tów, Żywe kłącza, Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Żywe 
ozdobnie ostrzyżone krzewy, Żywe rośliny do akwariów, 
Żywe rośliny owocowe, Żywe rośliny wraz z mikroorgani-
zmami symbiotycznymi, Żywność dla ryb akwariowych, 
35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym sklepów wielkopo-
wierzchniowych z artykułami i materiałami budowlanymi, 
artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi, narzędziami, 
wyrobami metalowymi, farbami, drewnem oraz wyrobami 
z drewna, wykładzinami podłogowymi, roślinami, artykułami 
ogrodniczymi, meblami, materiałami instalacyjnymi i oświe-
tleniowymi, urządzeniami elektronicznymi w tym telefonami 
i systemami bezpieczeństwa, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, Audyt działalności go-
spodarczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie 
franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie 
franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Ocena potrzeb personelu, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, Rachunkowość, księgowość i au-
dyt, Telemarketing, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakre-
sie franchisingu, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunko-
wością, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 37 Usługi 

budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, In-
stalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas 
pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wod-
no-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa bu-
dynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie, 
wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Wyna-
jem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowe-
go, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Transport, Pakowa-
nie i składowanie towarów, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Przewożenie i dostarcza-
nie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Wynajem 
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazyno-
wania i transportu, Wypożyczanie środków transportu, 
40 Usługi mieszania farb, Usługi szycia, Szycie zasłon, Dora-
bianie kluczy, Obróbka drewna, Konserwacja drewna [inna niż 
malowanie], Obróbka drewna środkami do konserwacji, Lami-
nowanie drewna, Wypożyczanie generatorów, Wypożyczanie 
urządzeń chłodniczych, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, 
Wypożyczanie sprzętu do cięcia, Wypożyczanie urządzeń 
klimatyzacyjnych, Wypożyczanie sprzętu do oczyszczania 
wody i powietrza, Wypożyczanie elektrycznych urządzeń 
do spawania, Wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drew-
na, Wynajem aparatury do spawania, Wynajem sprzętu 
do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania 
energii i do produkcji na zamówienie, 42 Architektura, Bada-
nia architektoniczne, Doradztwo w dziedzinie projektowania 
architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania 
konstrukcyjnego, Projektowanie architektoniczne, Projekto-
wanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie bu-
dynków, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Pro-
jektowanie mebli, Usługi architektoniczne, Usługi architektu-
ry wnętrz, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi 
projektowania mebli, Usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, 44 Projek-
towanie krajobrazów, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobra-
zu, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Usługi w zakresie 
architektury krajobrazu, Usługi ogrodnicze, Udostępnianie 
informacji na temat ogrodnictwa, Wynajem sprzętu do rol-
nictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 534714 (220) 2021 10 04
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RFLEX ultra hydrolize

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.05.03
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, Odżywcze su-
plementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób ze spe-
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cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, Leki, Środki farmaceutyczne, Dietetyczne środki 
spożywcze do celów medycznych.

(210) 534717 (220) 2021 09 30
(731) ARP IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia],  
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, Opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie 
platform komputerowych, Oprogramowanie jako usługa, 
Platforma jako usługa, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie 
komputerów, Projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie systemów komputerowych, Prze-
chowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług 
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu 
technologii jednorazowego logowania dla aplikacji onli-
ne, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w za-
kresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem tech-
nologii do transakcji handlu elektronicznego.

(210) 534954 (220) 2021 10 04
(731) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW 

MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) (znak słowny)
(540) ŚWIĘTOKRZYSKI KLASTER WODOROWY IMIENIA 

BRACI ŁASZCZYŃSKICH
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne prze-
znaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do ce-
lów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania 
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów bu-
dowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu 
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, pre-
paraty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) 
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz 
wapniowy (cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wy-
jątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektrycz-
na wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna 

wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samo-
chodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemeta-
lowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towaro-
wy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, 
grys, kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement 
do budowy-), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
liwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,  
37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo ma-
teriałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineral-
nych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie 
maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu 
budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi bu-
dowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usłu-
gi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów 
sprężonym wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 
39 Transport, usługi informacji doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie 
towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka 
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i do-
starczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, 
transport lądowy, transport i dostawy towarów, transport 
samochodowy, usługi pośrednictwa transportowego, usłu-
gi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, 
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, 
magazynowanie paliw gazowych.

(210) 534977 (220) 2021 10 07
(731) PAWELCZYK JACEK, Mikołów;  

PAWEŁCZYK ARKADIUSZ, Sosnowiec;  
WÓJCIK ANDRZEJ, Mikołów

(540) (znak słowny)
(540) 4DATACENTER
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyj-
nych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), czyszcze-
nie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi instalacyjne sprzętu komputerowego i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu teleko-
munikacyjnego, Łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, Usługi transmisyjne, 42 Monitoro-
wanie sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza sygnałów 
telekomunikacyjnych, Testowanie sygnałów telekomu-
nikacyjnych, Doradztwo techniczne w dziedzinie teleko-
munikacji, Usługi doradcze w dziedzinie technologii tele-
komunikacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne 
sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie 
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Inżynieria te-
lekomunikacyjna, Doradztwo w zakresie inżynierii tele-
komunikacyjnej, Usługi certyfikacji wiadomości przeka-
zywanych drogą telekomunikacyjną, Testowanie, analizo-
wanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, 
Usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą 
telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) da-
nych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi 
uwierzytelniania (kontrola) wiadomości, przekazywanych 
za pomocą telekomunikacji, Projektowanie i opracowy-
wanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie urządzeń 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi projektowania 
i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, 
Usługi projektowania.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 534980 (220) 2021 10 07
(731) PAWELCZYK JACEK, Mikołów;  

PAWEŁCZYK ARKADIUSZ, Sosnowiec;  
WÓJCIK ANDRZEJ, Mikołów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 DATA CENTER

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), czyszczenie sprzętu komputero-
wego i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
38 Usługi telekomunikacyjne, dostarczanie i wynajem infra-
struktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi transmisyj-
ne, 42 Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Ana-
liza sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie sygnałów 
telekomunikacyjnych, Doradztwo techniczne w dziedzinie 
telekomunikacji, Usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie technicz-
ne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie 
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Inżynieria tele-
komunikacyjna, Doradztwo w zakresie inżynierii telekomu-
nikacyjnej, Usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych 
drogą telekomunikacyjną, Testowanie, analizowanie i moni-
torowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Usługi certyfikacji 
danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi 
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za po-
mocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) 
wiadomości, przekazywanych za pomocą telekomunikacji, 
Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, 
Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, 
Usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu teleko-
munikacyjnego, Usługi projektowania.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 535051 (220) 2021 10 07
(731) ATRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opiesin
(540) (znak słowny)
(540) LEIKO
(510), (511) 25 Obuwie.

(210) 535059 (220) 2021 10 11
(731) BINACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERCOOLIOS GRA, KTÓRA ZDROWO RUSZA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego wspomagają-
ce fizjoterapię wśród dzieci, Aplikacje mobilne, Aplikacje mo-
bilne wspomagające fizjoterapię wśród dzieci, Oprogramo-
wanie, Oprogramowanie wspomagające fizjoterapię wśród 
dzieci.

(210) 535060 (220) 2021 10 11
(731) GESTURE TO SPEECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gts GESTURE TO SPEECH

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego ułatwiające 
przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy osoba-
mi z wadą słuchu i osobami słyszącymi, Aplikacje mobilne, 
Aplikacje mobilne ułatwiające przełamywanie barier komu-
nikacyjnych pomiędzy osobami z wadą słuchu i osobami 
słyszącymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie ułatwiające 
przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami 
z wadą słuchu i osobami słyszącymi.

(210) 535074 (220) 2021 10 11
(731) SELECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Spedycja, Transport samochodowy, Trans-
port lądowy, Transport kontenerowcami, Transport morski, 
Transport wodny, Transport drogowy, Transport towarów, 
Transport powietrzny, Transport kolejowy, Przechowywanie 
towarów pod zamknięciem celnym, Przechowywanie pod 
zamknięciem celnym, Magazynowanie celne, Składowanie 
towarów, Składowanie kontenerów, Składowanie towarów 
w magazynach, Usługi w zakresie obsługi ładunków impor-
towych i eksportowych.

(210) 535338 (220) 2021 10 18
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Rekintic max
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.
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(210) 535340 (220) 2021 10 18
(731) PAWŁUSZEK ANNA FINDUSTRY, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CarryMeOn

(531) 10.05.19, 19.07.01, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Kosmetyki, 21 Atomi-
zery do perfum, Flakony na perfumy, Rozpylacze do perfum 
[puste], Buteleczki na kosmetyki i perfumy, Pojemniki na ko-
smetyki, Pojemniki na perfumy, Butelki szklane jako pojem-
niki, Szklane korki do butelek i flakonów, Dozowniki do ko-
smetyków, Dozowniki do perfum, Dyfuzory do substancji za-
pachowych, Spryskiwacze, Przybory kosmetyczne, Wyroby 
artystyczne z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła.

(210) 535790 (220) 2021 10 28
(731) LEŚNIAK DARIUSZ ABC KOMFORTU PPHU, Rogoż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABC Komfortu

(531) 01.15.17, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi w zakresie montażu, konserwacji i na-
prawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Usługi 
w zakresie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń i przy-
rządów sterujących i kontrolnych przeznaczonych dla instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Usługi w zakresie montażu, 
konserwacji i naprawy urządzeń do oczyszczania i sterylizacji 
powietrza, Usługi w zakresie montażu, naprawy i konserwacji 
urządzeń i przyrządów sterujących i kontrolnych przeznaczo-
nych dla urządzeń do oczyszczania i sterylizacji powietrza.

(210) 535793 (220) 2021 10 28
(731) MIKOŁAJKO ARTUR, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KORONA TRAS
(510), (511) 39 Organizowanie transportu, Organizowanie 
wycieczek, Informacja turystyczna, Organizowanie wynajmu 
środków transportu lotniczego, 41 Organizowanie konkursów, 
zawodów, turniejów, ekspedycji, Organizowanie rozrywki, Or-
ganizowanie imprez sportowych, Organizowanie wykładów 
edukacyjnych, seminariów, wykładów, Organizowanie progra-
mów szkoleniowych i szkoleń sportowych, Wynajem sprzętu 
sportowego, Wynajem spadochronów, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu sportowego, Usługi w zakresie sportu i kultury, 
Informacje na temat sportu, 43 Zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Restauracje, Bary, Hotele, Pensjonaty, Organiza-
cja przyjęć, Udostępnianie informacji o usługach tymczaso-
wego zakwaterowania, Udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Usługi 
kateringowe, Wynajem sal na zebrania.

(210) 535984 (220) 2021 11 03
(731) NOWACKI MATEUSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRTUAL HOUSE

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 41 Usługi salonów gier wirtualnej rzeczywi-
stości, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie 
spotkań i konferencji, Organizowanie spotkań z dziedziny 
rozrywki, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzi-
nie rozrywki, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty 
w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkole-
nia], Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych.

(210) 535985 (220) 2021 11 03
(731) WITKOWSKA ANNA KLARA, Pęgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) digitly

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne.

(210) 535991 (220) 2021 11 02
(731) NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novita

(531) 26.04.03, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 21 Czyszczenie [ściereczki do -] [szmatki], Czysz-
czenie (ściereczki do -) [szmatki], Materiały do polerowania 
[ściereczki], Ściereczki antystatyczne do użytku domowe-
go, Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do czyszczenia 
soczewek aparatów fotograficznych, Ściereczki do kurzu, 
Ściereczki do polerowania, Ściereczki do przecierania okula-
rów, Ściereczki do ścierania kurzy, Ściereczki do szorowania, 
Ściereczki do szyb, Ściereczki do wycierania kurzu, Ściereczki 
do zmywania naczyń, Ściereczki ochronne do prasowania, 
Ścierki, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do mycia podłóg, 
Ścierki do wycierania kurzu [szmatki], Ścierki z mikrowłókien 
do czyszczenia, Szmatki do butów, Szmatki do czyszcze-
nia, Szmatki do okularów, Szmatki do polerowania obuwia, 
Szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia, Szmatki do przecie-
rania okularów, Szmatki do przecierania soczewek optycz-
nych, Szmatki do przecierania szkła, Szmatki do ścierania 
kurzu, Szmatki i ściereczki do czyszczenia, Szmaty do pod-
łóg, 24 Filc, Filc nietkany, Filc w rolkach, Filce, Filtry z mate-
riałów tekstylnych, Materiały nietkane wykonane z włókien 
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syntetycznych, Materiały nietkane w postaci bel do użytku 
w produkcji, Materiały nietkane w postaci materiałów wyj-
ściowych do użytku w produkcji, Materiały przepuszczające 
powietrze, w belach, wytwarzane z materiałów tekstylnych 
zawierających tworzywa sztuczne, Materiały tekstylne nie-
tkane, Materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży, 
Materiały tekstylne w belach wykonane z materiałów z two-
rzyw sztucznych, Materiały tekstylne tkane do produkcji 
artykułów odzieżowych, Materiały tekstylne przeznaczo-
ne na podszewki w belach, Materiały tekstylne w belach 
do użytku w produkcji butów, Materiały tekstylne w belach 
do użytku w produkcji obuwia, Nietkane artykuły tekstylne, 
Nietkane materiały tekstylne, Nietkane materiały wzmacnia-
jące, Ściereczki barowe, Ściereczki do mycia ciała [inne niż 
do celów medycznych], Ściereczki do mycia ciała z materia-
łów tekstylnych nietkanych [inne niż do celów medycznych], 
Ściereczki do usuwania makijażu, Ściereczki do wycierania 
szklanek do gospodarstwa domowego, Ściereczki do wycie-
rania naczyń do gospodarstwa domowego, Ściereczki jed-
norazowe, Ścierki do osuszania naczyń, Ścierki do osuszania 
szkła [ręczniki], Wyściółki z materiału do obuwia, 25 Cholewki 
do obuwia, Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do bu-
tów i botków], Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycz-
nych, Wkładki [obuwie], Wkładki pod piętę.

(210) 536144 (220) 2021 11 06
(731) FUNDACJA MEAKULTURA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Save The Music

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne 
nagrania wideo, Muzyczne nagrania dźwiękowe do po-
brania, Nagrania audio i wideo, Nagrania muzyczne, Pły-
ty kompaktowe z muzyką, Publikacje elektroniczne, Serie 
muzycznych nagrań dźwiękowych, Videocasty, Muzyka cy-
frowa do pobrania dostarczona z Internetu, Taśmy z nagra-
niami muzyki, Podcasty, Taśmy audio, Taśmy wideo, Kasety, 
Płyty kompaktowe, Płyty winylowe, Dyski kompaktowe 
[CD-ROM-y], Płyty DVD, Filmy do pobrania, 41 Usługi roz-
rywkowe, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, 
Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych 
i rozrywki wideo, Świadczenie usług w zakresie rozrywki ra-
diowej i telewizyjnej, Usługi rozrywkowe w postaci produk-
cji estradowej i kabaretu, Produkcja nagrań dźwiękowych  
i/lub wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmo-
wych, wideo i telewizyjnych, Muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi wydawnicze, 
Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie treści audio 
online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Organizacja konferencji edukacyj-
nych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Orga-
nizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów 

w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowa-
nie wykładów, Planowanie konferencji w celach edukacyj-
nych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie 
konkursów w Internecie, Nagrywanie muzyki, Produkcja 
muzycznych filmów wideo, Realizacja nagrań audiowizu-
alnych, Edukacja, Nauka muzyki, Organizacja warsztatów 
i seminariów, Organizowanie wykładów edukacyjnych, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Szkolenia 
z zakresu rozumienia muzyki, Rozrywka z udziałem muzyki, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedzi-
ny muzyki, nie do pobrania, Usługi edukacyjne w zakresie 
muzyki, Koncerty muzyczne, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, Prezentacja koncertów.

(210) 536313 (220) 2021 11 10
(731) INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUnitedAGRI EUROPEAN UNION UNITED 

AGRICULTURE

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
biznesowego, usługi public relations, usługi relacji z media-
mi, wyceny handlowe, 36 Doradztwo w sprawach finan-
sowych, doradztwo finansowe, 38 Agencje informacyjne, 
fora dla serwisów społecznościowych, informacja o tele-
komunikacji, komunikacja radiowa, transmisja podkastów, 
transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie forów 
internetowych online, 41 Dystrybucja filmów, informacja 
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, konkursów 
[edukacja], produkcja filmów, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, tłumaczenia, 
usługi reporterskie, usługi studia nagrań, 44 Doradztwo 
w sprawach rolnych, 45 Audyty zgodności z prawem i prze-
pisami, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na zapy-
tania przetargowe, mediacje, usługi monitorowania praw-
nego, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych.

(210) 536340 (220) 2021 11 11
(731) KOZIK PAULINA, Szczekociny
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 04.03.09, 08.01.18, 29.01.15
(510), (511) 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, 
zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], 
25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 536374 (220) 2021 11 13
(731) ŚLEDZIŃSKI LECH ONAIR! PRAWIE.PRO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prawie.PRO

(531) 03.06.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Kurtki jako odzież sportowa.

(210) 536458 (220) 2021 11 16
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEABIZNESKLIMAT BOŚ BANK

(531) 05.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania in-
formacji, Pamięci komputerowe, Karty magnetyczne, karty 
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikro-
procesorem, Karty inteligentne, Karty kredytowe i bankoma-
towe, Elektroniczne nośniki danych, Urządzenia peryferyjne 
do komputerów, Urządzenia do transmisji danych, Urządze-
nia do przetwarzania informacji, Bankomaty, Oprogramowa-
nie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączno-
ści światowej typu Internet, Urządzenia do przetwarzania 
danych, Serwery i urządzenia informatyczne, Oprogramo-
wanie komputerowe, w tym oprogramowanie kompute-
rowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, 
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projekto-
wej i ubezpieczeniowej, Oprogramowanie komputerowe 
do przechowywania i przetwarzania danych, Komputery 
i systemy komputerowe, Urządzenia elektroniczne wspoma-
gające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, Elektroniczne 
systemy powiadamiania, 35 Usługi w zakresie: zarządza-
nia przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 
Badania rynku, Uzyskiwania i systematyzowania danych 
do komputerowych baz danych, Wyszukiwania informacji 
dla osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i ma-
teriałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń 
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu inter-
netowego, Gromadzenia dokumentów w wersji elektronicz-
nej i ich udostępnianie klientom, Powielania dokumentów, 
Usługi call center, Doradztwo specjalistyczne w sprawach 

działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Analizy 
kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, 
przetwarzanie informacji statystycznych, Wyceny handlowe.

(210) 536523 (220) 2021 11 15
(731) FUNDACJA POLONAISE FOUNDATION, Iwonicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polonaise Foundation

(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Banery reklamowe metalowe [konstruk-
cje], Tablice reklamowe [metalowe banery], 9 Filmy wideo,  
16 Papierowe materiały biurowe, Terminarze [materiały 
drukowane], Materiały drukowane, 35 Reklama banerowa, 
Reklama na bilbordach elektronicznych, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama i marke-
ting, 36 Sponsorowanie imprez kulturalnych, Pozyskiwa-
nie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych, Sponsorowanie działalności sportowej,  
39 Organizowanie podróży zagranicznych dla celów kultu-
ralnych, 41 Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie imprez kulturalnych i ar-
tystycznych, Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Organizowanie zajęć sportowych i zawodów spor-
towych, Organizowanie konferencji dotyczących działalności 
kulturalnej, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie lokalnych wy-
darzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów 
kulturalnych, Usługi w zakresie organizowania widowisk 
kulturalnych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez 
sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń sportowych, Organizowanie turniejów sporto-
wych, Dostarczanie informacji na temat aktywności kultural-
nej, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie i przepro-
wadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,  
Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultural-
nych i edukacyjnych.

(210) 536532 (220) 2021 11 17
(731) SILEZJAN SECURITY - BIURO OCHRONY MIENIA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILEZJAN
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(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Usługi utrzymania porządków i sprzątania 
budynków i obiektów przemysłowych, oczyszczanie dróg, 
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, instalowa-
nie i naprawy systemów alarmów przeciwwłamaniowych, 
45 Usługi detektywistyczne, usługi ochrony mienia i osób, 
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring syste-
mów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, poszukiwanie 
osób zaginionych.

(210) 536538 (220) 2021 11 15
(731) SOBOTA WAWRZYNIEC, Chełm Śląski
(540) (znak słowny)
(540) Pozytywnie Zaprogramowani
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka].

(210) 536606 (220) 2021 11 18
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Dafi czysta radość
(510), (511) 11 Dzbanki do filtrowania wody, Butelki do fil-
tracji wody sprzedawane puste, Domowe urządzenia do fil-
trowania wody, Dystrybutory wody, Domowe filtry do wody 
z kranu, Urządzenia do uzdatniania wody z kranu, Jonizatory 
wody do celów domowych, Filtry do wody, Filtry do wody 
pitnej, Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia do fil-
trowania wody, 21 Dzbanki, Butelki, Butelki do wielokrotne-
go użytku, Butelki na wodę, Pojemniki kuchenne, Pojemniki 
do napojów, Pojemniki termoizolacyjne na napoje, Syfony 
do wody gazowanej, Kuchenne przybory nie z metali szla-
chetnych, Naczynia, nie z metali szlachetnych, Naczynia 
do napojów, Kubki do napojów, Przybory kuchenne lub 
do gospodarstwa domowego, Pojemniki do przechowy-
wania żywności, Wyciskarki do soku z owoców, Bidony  
[puste], Termosy [butelki termiczne], Kubki termiczne, 
32 Woda, Woda pitna butelkowana.

(210) 536628 (220) 2021 11 16
(731) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, ANTOSZ MICHAŁ 

CILENTO SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cilento Express

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Pizza, 43 Usługi restauracyjne.

(210) 536848 (220) 2021 11 24
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)

(540) Asantinel
(510), (511) 30 Czekolada, Czekolada pitna, Herbata, Herba-
ta mrożona, Herbata liściasta, Kawa, Napoje na bazie kawy, 
Napoje nielecznicze na bazie herbaty, Napoje herbaciane, 
33 Alkohole wysokoprocentowe, Aperitify, Brandy, Koktajle 
alkoholowe, Likiery, Nalewki, Whisky, Wino, Wódki, Koniaki.

(210) 536874 (220) 2021 11 25
(731) ROYALTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 06.01.02, 05.03.20, 26.02.07, 26.02.16, 27.05.01, 27.05.02, 
29.01.15

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach.

(210) 537037 (220) 2021 11 29
(731) RODZINNY DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI 

SŁONECZNY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodzinny Dom Spokojnej Starości SŁONECZNY LAS

(531) 05.01.05, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną.

(210) 537042 (220) 2021 11 29
(731) GOŁĄB MATEUSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERIOR INVEST

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: metalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: metalowe materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
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związane z następującymi produktami: niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: metalowe drzwi, bra-
my, okna i osłony okienne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia zamiatające, czysz-
czące, myjące i piorące, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: urządzenia zamiatające, czysz-
czące, myjące i piorące, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: osprzęt do drzwi, bram 
i okien, niemetalowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: osprzęt do drzwi, bram i okien, 
niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: instala-
cje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanaliza-
cyjna, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodnokanalizacyjna, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dywany, chodniki i maty, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dywany, chodniki i maty, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamra-
żania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodze-
nia i konserwowania, do żywności i napojów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: pokrowce i narzuty na me-
ble, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pokrowce i narzuty na meble, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: statuetki, 
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu.

(210) 537044 (220) 2021 11 29
(731) NIEWIADOMSKI MAREK COVRIGI, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PAN PRECEL
(510), (511) 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-

średniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Snack-bary, 
Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 537045 (220) 2021 11 29
(731) NIEWIADOMSKI MAREK COVRIGI, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN PRECEL

(531) 08.01.25, 09.07.01, 09.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Bułeczki z kremem, Bułki chrupiące, Ciasta, Ciastka, Gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], Mieszanki na ciastka, Mrożone 
wyroby piekarnicze, Pączki, Przekąski w postaci ciast owoco-
wych, Rogaliki, Rożki do lodów, Rurki waflowe [ciastka], Słod-
kie bułeczki typu muffin, Solone wyroby piekarnicze, Wafelki, 
Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkar-
skie z makiem, Wyroby cukiernicze z mąki, Bułki nadziewa-
ne, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, 
Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarni-
cze zawierające kremy, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, 
35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów pie-
karniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,  
43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedze-
nia i napojów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Snack-bary, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie 
jedzenia na wynos.

(210) 537048 (220) 2021 11 29
(731) LOOPYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOOPY’S WORLD RODZINNE CENTRUM ROZRYWKI

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Infor-
macja o rekreacji, Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], Organizowanie i prowadzenie kon-
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kursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Obsługa 
lunaparków, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi parków 
rozrywki, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], 
Nauczanie, Rozrywka, Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Centra rozrywki, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie usług i obiektów rekreacyjnych, Usługi rekreacyjne, 
Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Wypożyczanie 
zabawek, Usługi placów zabaw, Usługi dziecięcych placów 
zabaw, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udo-
stępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw 
dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi 
rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe dla 
dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Wynajem 
dmuchanych domów do skakania, Zapewnianie dmucha-
nych domów do skakania do celów rekreacyjnych, Organi-
zowanie rozrywki, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe, 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe na żywo, 
Informacja o rozrywce, Organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Usługi doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie orga-
nizacji rozrywki, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków 
tematycznych, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie 
rozrywki sportowej, Organizacja rozrywki na imprezy urodzi-
nowe, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwa-
cja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na impre-
zy rozrywkowe, Wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, 
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Zarządzanie 
stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Usługi parków tema-
tycznych i parków rozrywki, Dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, Informacja o biletach na imprezy rozrywko-
we, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Usługi 
w zakresie gier do celów rozrywkowych, Rozrywka w postaci 
występów na żywo i występów osób przebranych w kostiu-
my, 43 Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, Usługi barów 
kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi snack-barów, Usłu-
gi w zakresie barów szybkiej obsługi, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Restauracje samoobsłu-
gowe, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi restauracyjne.

(210) 537049 (220) 2021 11 29
(731) EVO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evo ENERGY

(531) 01.15.03, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elek-
trycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akumu-
latorami energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akumulatorami energii fotowoltaicznej, Usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z komórkami fotowoltaicz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z komórkami 
fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z modułami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z modułami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z fotowoltaicznymi urządzeniami i in-
stalacjami do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotowolta-
icznymi urządzeniami i instalacjami do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pompami ciepła, 37 Konserwacja, naprawa i od-
nowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa pomp 
ciepła, Instalacja pomp ciepła.

(210) 537058 (220) 2021 11 29
(731) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Biolan
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maści 
do celów kosmetycznych, Nawilżane chusteczki nasączone 
balsamem kosmetycznym, Nasączone chusteczki do użytku 
kosmetycznego, Ściereczki nasączone preparatem czyszczą-
cym do czyszczenia okularów, 5 Płyny do przemywania oczu, 
Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Preparaty hi-
gieniczne do celów weterynaryjnych, Produkty higieniczne 
do celów medycznych, Roztwory oczyszczające do użytku 
medycznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Krople 
do nawilżania oczu, Leki dla ludzi, Leki do celów weteryna-
ryjnych, Płyny do oczu do użytku medycznego, Preparaty 
farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, 
Preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, Preparaty 
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, Prepa-
raty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, 
Preparaty nawilżające do oczu, Przeciwinfekcyjne substancje 
do stosowania miejscowego do leczenia infekcji oczu, Środ-
ki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, Środki 
lepkosprężyste do celów okulistycznych, Środki przeciwza-
palne, Sterylne roztwory do celów medycznych, Preparaty 
higieniczne do celów medycznych, Preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, Roztwory do dezynfekcji soczewek 
kontaktowych, Roztwory do płukania soczewek kontakto-
wych, Roztwory do sterylizacji soczewek kontaktowych, 
Roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych.

(210) 537067 (220) 2021 11 25
(731) FUNDACJA EDUKACYJNA EMMANUEL, Walendów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMMANUEL EDUCATIONAL FOUNDATION
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(531) 20.07.01, 20.07.02, 24.13.01, 26.02.07, 26.02.16, 26.03.04, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 Edukacja religijna, usługi w zakresie oświaty.

(210) 537075 (220) 2021 11 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRANTELUM OWIX

(531) 21.03.21, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(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) 537081 (220) 2021 11 25
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Modena Nails PROFESSIONAL CONSTRUCTION BASE

(531) 26.04.03, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.18, 
26.03.04, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery 
do paznokci.

(210) 537086 (220) 2021 11 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRANTELUM OWIX

(531) 21.03.21, 27.05.01, 29.01.15
(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) 537087 (220) 2021 11 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 21.03.21, 29.01.12
(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) 537135 (220) 2021 12 01
(731) POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maszyny i Urządzenia EXPO KATOWICE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulo-
tek informacyjnych i próbek], Zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie 
danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów i wy-
staw, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowa-
nie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze.

(210) 537267 (220) 2021 12 01
(731) FUNDACJA LUBELSKIE KOZIOŁKI, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja LUBELSKIE KOZIOŁKI
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(531) 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24, 07.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dla 
osób trzecich świadczone przez sklepy detaliczne lub hur-
townie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w zakresie towarów: artykuły piśmiennicze, zawieszki, dzieła 
sztuki, kubki, talerze, filiżanki, odzież, słodycze, ciastka, wyro-
by piekarnicze, artykuły biurowe, podkładki na biurko, pod-
pórki do książek, maty stołowe z papieru, przybory szkolne, 
serwetki, torby papierowe, zakładki do książek, materiały dru-
kowane, artykuły papiernicze, napoje alkoholowe i bezalko-
holowe, gry multimedialne i planszowe, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Organizacja targów oraz wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, 41 Usługi wydawni-
cze, Nauczanie, organizacja szkoleń, kursów, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na szkolenia, Usługi w zakresie organi-
zowania imprez rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, 
w tym imprez plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, 
Prezentowanie eksponatów muzealnych, 43 Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach.

(210) 537306 (220) 2021 12 03
(731) PITERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa
(540) (znak słowny)
(540) PITERN
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Sta-
cje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Kom-
ponenty elektryczne i elektroniczne, Panele słoneczne, Ko-
mórki fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fo-
towoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Przemienniki [inwer-
tery], Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowol-
taicznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Urządzenia 
do automatycznej dystrybucji elektryczności, Urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Ba-
terie słoneczne, Moduły słoneczne, Przenośne panele foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Ogniwa i baterie elektroniczne, 
Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolu-
jące, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Elektroniczne elementy składo-
we, Przyrządy pomiarowe, Urządzenia zdalnego sterowania, 
Automatyka budynkowa i przemysłowa, Automatyczne 
urządzenia kontroli dostępu, Automatyczne tablice rozdziel-
cze, Automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), 
Układy scalone, Chipy elektroniczne, Tranzystory, Instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, Urządzenia do zdalnego sterowania, Transformatory, 
11 Pompy ciepła, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, In-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Akcesoria zabezpieczające i do re-
gulacji instalacji wodnych i gazowych, Kolektory słoneczne 
z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki 
ciepła], Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Termicz-
ne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Kolektory elektryczne, 
Panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Urządzenia 
oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Filtry do użytku 

przemysłowego i domowego, Systemy HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), 35 Usługi sprzedaży towarów: 
urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, aparatura i urządzenia do sterowa-
nia przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne 
i elektroniczne, panele słoneczne, komórki fotowoltaiczne, 
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, falowniki 
fotowoltaiczne, przemienniki [inwertery], moduły fotowolta-
iczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, urządzenia do automatycznej dystrybu-
cji elektryczności, urządzenia i przyrządy do przewodzenia 
lub przełączania oraz przekształcania lub gromadzenia i ste-
rowania lub regulacji energii elektrycznej, baterie słoneczne, 
moduły słoneczne, przenośne panele fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, ogniwa i baterie elektroniczne, ogniwa słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządze-
nia oraz kable do zastosowania w elektryce, urządzenia mie-
rzące oraz wykrywające i monitorujące oraz kontrolujące, 
Usługi sprzedaży towarów: urządzenia technologii informa-
cyjnej i urządzenia audiowizualne lub multimedialne lub fo-
tograficzne, urządzenia zabezpieczające i ochronne oraz sy-
gnalizacyjne, elektroniczne elementy składowe, przyrządy 
pomiarowe, urządzenia zdalnego sterowania, automatyka 
budynkowa i przemysłowa, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia i przełączania oraz przekształcania i gromadzenia 
lub sterowania i regulacji energii elektrycznej, automatyczne 
urządzenia kontroli dostępu, urządzenia do automatycznej 
dystrybucji elektryczności, automatyczne tablice rozdzielcze, 
automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), układy 
scalone, chipy elektroniczne, tranzystory, instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
urządzenia do zdalnego sterowania, transformatory, Usługi 
sprzedaży towarów: pompy ciepła, oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania lub 
wentylacji i klimatyzacji lub oczyszczania powietrza, akceso-
ria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowa-
dzania ciepła [wymienniki ciepła], kolektory energii słonecz-
nej do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne [ogrze-
wanie], kolektory elektryczne, panele słoneczne do stosowa-
nia w ogrzewaniu, urządzenia oświetleniowe z ogniwami 
słonecznymi, filtry do użytku przemysłowego i domowego, 
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Rekla-
ma, Promocja zastosowania energii słonecznej i systemów 
energii słonecznej poprzez dystrybucję materiałów promo-
cyjnych, Promocja sprzedaży w zakresie urządzeń fotowolta-
icznych i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, Za-
rządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowy-
mi, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie 
działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo han-
dlowe, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradz-
two w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organi-
zowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi 
dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, 
Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie 
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i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozy-
skiwanie informacji do komputerowych baz danych, Aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające 
na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i rekla-
mowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów oraz usług, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, 36 Dzierżawa gruntów, Usługi w zakresie wycen, Usługi 
ubezpieczeniowe, Doradztwo w zakresie inwestowania fun-
duszy, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 
Usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Do-
radztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi 
doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości 
oraz na rynku energetycznym, Usługi pośrednictwa w pozy-
skiwaniu kapitału pod inwestycje, Usługi finansowe, Wynaj-
mowanie oraz sprzedaż pomieszczeń/powierzchni mieszkal-
nych, biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, 
Usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc par-
kingowych, Pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży nieru-
chomości mieszkalnych, usługowych i biurowych, użytko-
wych, magazynowych, powierzchni handlowych oraz miejsc 
parkingowych, Administrowanie nieruchomościami, w tym 
kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i roz-
rywkowymi, Wycena nieruchomości, usługi agencji nieru-
chomości, Usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku 
nieruchomości, Usługi maklerskie, Usługi developerskie 
w zakresie finansowym, Usługi pośrednictwa w pozyskiwa-
niu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Kredyty, za-
pewnienie udogodnień kredytowych, Inwestycje kapitało-
we, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie i prowadzenie akcji 
charytatywnych poprzez udzielanie pomocy finansowej 
i rzeczowej osobom potrzebującym, 37 Montaż, naprawa 
oraz konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, pomp ciepła, urządzeń 
i instalacji do wytwarzania, gromadzenia i przechowywania 
energii, Ładowanie baterii i innych urządzeń magazynują-
cych energię oraz wynajem sprzętu do nich, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, Wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Usługi elektryków, Usługi w zakre-
sie wyposażania obiektów w instalacje fotowoltaiczne, Bu-
dowa użytkowych instalacji słonecznych, Montaż, naprawa 
oraz konserwacja systemów/farm fotowoltaicznych, Montaż, 
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych 
energią słoneczną, 42 Usługi projektowania, Sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do stero-
wania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecz-
nej, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwa-
rzania energii regeneracyjnej, Usługi inżynieryjne w dziedzi-
nie technologii energetycznej, Doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, Doradztwo projektowe, Usługi doradz-
twa technologicznego w dziedzinie generowania energii al-
ternatywnych, Doradztwo w zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, Doradztwo w zakresie planowania 
architektonicznego, Doradztwo techniczne związane z pro-
jektowaniem, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 537347 (220) 2021 12 06
(731) OBARA GRZEGORZ, SIANKIEWICZ JACEK GOJA 

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

(540) GOJA

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna tradycyjna oraz 
z wykorzystaniem Internetu w zakresie materiałów budowla-
nych metalowych i niemetalowych, chemii budowlanej, ma-
teriałów wykończeniowych, farb, pokostów, lakierów, środków 
zabezpieczających, materiałów izolacyjnych, wypełniających 
i uszczelniających, narzędzi i przyrządów ręcznych, Pośred-
nictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, 
37 Usługi budowlane i remontowe w zakresie budownictwa 
ogólnego, 39 Transport, dostawa i magazynowanie.

(210) 537401 (220) 2021 12 07
(731) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ DAVANTAGE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I AM SUSHI

(531) 26.04.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Ryby, produkty spożywcze na bazie ryb, Gala-
retki jadalne, Żywność na bazie ryb, Mrożone ryby, konserwy 
rybne, owoce morza, pikle, potrawy rybne, ryby konserwo-
wane, ryby solone, skorupiaki jadalne, tłuszcze jadalne, wa-
sabi, tofu, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, wa-
rzywa w puszkach, warzywa suszone, wodorosty do celów 
spożywczych przekąski na bazie ziemniaków, 30 Sushi, arty-
kuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, Żywność na bazie mąki, Mrożone desery, wyro-
by cukierniczo – piekarnicze, ciasto na pizze, pizze, przypra-
wy, gofry, makarony, sosy do mięsa, sosy do deserów, sosy 
pomidorowe, sosy sałatkowe, kasze spożywcze, produkty 
na bazie mąki, słodycze, sosy do potraw, napoje kawowe, na-
poje na bazie kawy, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, 
desery lodowe, desery z muesli, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, ciasta, ciastka, ciasteczka, pizze mrożone, wyro-
by cukiernicze mrożone, burgery bezmięsne, ryż, produkty 
na bazie soi, 35 Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 
43 Usługi barowe, przygotowywanie potraw na zamówienie 
i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przy-
jęć, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi 
w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, bary szybkiej ob-
sługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack 
– bary, stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.
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(210) 537438 (220) 2021 12 08
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART Bankier.pl

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 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 online, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach 

handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-
gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
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teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online 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 za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Re-
klama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty (two-
rzenie -), Reklamy online, Reklamy prasowe (przygotowywa-
nie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamo-
wego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnia-
nie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promo-
cyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Teksty (tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamo-
wych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, Udzielanie informacji związanych z rekla-
mą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi 
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomo-
cą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprze-
daży], Usługi merchandisingu, 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 
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania 
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi 

reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe doty-
czące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące ga-
zet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi 
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicz-
nego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące 
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi re-
klamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamo-
we związane z książkami, Usługi reklamowe związane z pra-
cami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami 
publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy praso-
wej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketin-
gu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarcze-
go, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakre-
sie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic-
twem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefo-
nu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzeda-
ży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie re-
klamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi 
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyj-
nej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakre-
sie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie 
zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usłu-
gi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi 
związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie ko-
mercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wyko-
nywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulotek rekla-
mowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sław-
nych osób, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, 
Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wy-
korzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnia-
nie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne prze-
syłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi 
wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w postaci elektro-
nicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakieto-
wa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za po-



Nr  ZT08/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 91

średnictwem środków elektronicznych, Przekazywanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie 
[transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi-
medialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja infor-
macyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja infor-
macyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, Telematyczna transmisja danych 
i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, 
Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, 
wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i infor-
macji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Trans-
misja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci mul-
timedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisem-
nych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do ce-
lów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów tele-
komunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy 
komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody tele-
matyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Trans-
misja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja in-
formacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiado-
mości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomię-
dzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmi-
sja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem 
sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych 
sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, 
Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej 
[komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji pra-
sowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie 
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci 
telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunika-
cyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [cha-
troom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości teksto-
wych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomo-
ści, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i cza-
sopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (orga-
nizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość, 
Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, 
Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji 
zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 537442 (220) 2021 12 08
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

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

(531) 20.05.23, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-

katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 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 online, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
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ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-
gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 

Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online 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 za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Re-
klama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty (Two-
rzenie -), Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygotowywa-
nie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamo-
wego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnia-
nie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promo-
cyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamo-
wych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, Udzielanie informacji związanych z rekla-
mą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi 
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomo-
cą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wy-
jątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłosze-
niowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie 
reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promo-
cyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za po-
średnictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów 
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi 
reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe 
dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usłu-
gi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi re-
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klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i toż-
samości marki, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promo-
cji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów 
wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży to-
warów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da-
nych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi 
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe 
związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związa-
ne z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi 
reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w za-
kresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu 
gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w za-
kresie promocji, Usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telek-
su, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficz-
nej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie re-
klamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie 
tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca 
i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania spo-
łecznością online, Usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, 
Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cy-
frowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesy-
łanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub 
interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiado-
mości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony interne-
towe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komuni-
kacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telema-
tyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy 
danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób 
trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez 
środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem 

interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektro-
niczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, 
Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i od-
biór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja infor-
macji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji 
do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie au-
diowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiado-
mości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunika-
tów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami teleko-
munikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizual-
nych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja 
wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, 
Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji praso-
wych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elek-
tronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie 
systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtual-
ne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przeka-
zywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dys-
trybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi w zakresie 
szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizowania kon-
kursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania ksią-
żek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodyków, Publikowanie elektro-
niczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kon-
gresów i zjazdów.

(210) 537456 (220) 2022 01 21
(731) KORSAK KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) RESTAURACJA W PUDEŁKU
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Restauracje, Stołówki, 
Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi, 
Samoobsługa (restauracje), Wypożyczanie urządzeń do go-
towania, Kawiarnie, Informacje i doradztwo w zakresie przy-
gotowywania posiłków.

(210) 537460 (220) 2022 01 26
(731) DRĄŻKIEWICZ KATARZYNA KLATA, Morzyczyn
(540) (znak słowny)
(540) LA PETARDA
(510), (511) 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów 
handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy 
mody w celach handlowych, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
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w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie torebek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami.

(210) 537527 (220) 2021 12 09
(731) MATRACKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SC SKINCONCEPT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 537589 (220) 2021 12 11
(731) CHOJNACKA KATARZYNA, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) PITU CITU
(510), (511) 35 Księgowość.

(210) 537630 (220) 2021 12 13
(731) WĄDOŁKOWSKI ŁUKASZ CENTI, Klepacze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stoperek.pl

(531) 17.01.02, 17.01.05, 17.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Komputerowe (programy -) nagrane, Kompu-
terowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Kom-
puterowe programy operacyjne, Ładowalne programy gier 
komputerowych, Magnetyczne nośniki programów, Mikro-
procesory programowalne za pomocą oprogramowania, 
Kodowane programy, Nagrane programy do podręcznych 
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Nagrane progra-
my gier komputerowych, Nagrane programy komputerowe, 
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania 
bazami danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Oprogramowanie komputerowe do użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania do użytku jako interfejs programowa-
nia aplikacji (API), Pakiety programów, Podręczniki szkolenio-
we w formie programu komputerowego, Programy do gier 
elektronicznych, Programy do gier komputerowych nagrane 
na taśmach [oprogramowanie], Programy do gier kompute-
rowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], Progra-
my do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem 

Internetu [oprogramowanie], Programy do gier komputero-
wych [oprogramowanie], Programy do gier wideo, Programy 
do gier wideo do pobrania, Programy do gier wideo [opro-
gramowanie komputerowe], Programy do interaktywnych 
gier multimedialnych, Programy do magazynowania danych, 
Programy do przetwarzania danych, Programy do siecio-
wych systemów operacyjnych, Programy gier elektronicz-
nych do pobrania, Programy gier komputerowych do po-
bierania, Programy gier komputerowych do pobrania z In-
ternetu [oprogramowanie], Programy gier komputerowych 
ładowalne z Internetu [oprogramowanie], Programy gier 
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu 
[oprogramowanie], Programy interaktywnych gier wideo, 
Programy interaktywnych multimedialnych gier kompute-
rowych, Programy komputerowe, Programy komputerowe 
do celów edukacji, Programy komputerowe do drukowania, 
Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku 
i wideo, Programy komputerowe do gier komputerowych, 
Programy komputerowe do gier, Programy komputerowe 
do gier wideo i gier komputerowych, Programy kompu-
terowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy 
komputerowe do nagranych gier, Programy komputerowe 
do obsługi gier, Programy komputerowe do pobrania, Pro-
gramy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy 
komputerowe do przetwarzania danych, Programy kompu-
terowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci 
komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Programy 
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, 
Programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką 
cyfrową, Programy komputerowe do telewizji interaktywnej 
i do interaktywnych gier i/lub kwizów, Programy komputero-
we do tworzenia grafik do celów promocyjnych, Programy 
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Progra-
my komputerowe do użycia w telekomunikacji, Programy 
komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojaz-
dów, Programy komputerowe do użytku w autonomicznej 
nawigacji pojazdów, Programy komputerowe do użytku 
w obrocie akcjami i obligacjami, Programy komputerowe 
do zarządzania projektami, Programy komputerowe do za-
rządzania sieciami, Programy komputerowe do zdalnego 
łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, 
Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 
Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe 
przechowywane w formie cyfrowej, Programy kompute-
rowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, 
Programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzysta-
nie z Internetu, Programy komputerowe w formie czytelnej 
dla urządzeń do stosowania w zarządzaniu bazami danych, 
Programy na smartfony, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Programy systemów operacyjnych, Programy sys-
temów operacyjnych do smartfonów, Programy systemów 
operacyjnych do telewizji hybrydowej.

(210) 537636 (220) 2021 12 13
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENCJA wyborcza.pl

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Komputerowe bazy danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, 16 Materiały drukowane, Albumy fotogra-
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ficzne i kolekcjonerskie, 40 Obróbka zdjęć fotograficznych, 
Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, Powielanie nagrań 
audio i video, 41 Udostępnianie zdjęć online nie do pobra-
nia, Edycja zdjęć, Usługi z zakresu bibliotek online, mianowi-
cie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępnia-
jących gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem 
sieci komputerowej online, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
biblioteki fotograficznej, 42 Przechowywanie obrazów fo-
tograficznych w formie elektronicznej, Hosting przestrzeni 
pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfro-
wych, 45 Licencjonowanie praw związanych z wykorzysty-
waniem zdjęć [usługi prawne].

(210) 537639 (220) 2021 12 13
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aw

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Komputerowe bazy danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, 16 Materiały drukowane, Albumy fotogra-
ficzne i kolekcjonerskie, 40 Obróbka zdjęć fotograficznych, 
Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, 41 Udostępnianie 
zdjęć online nie do pobrania, Edycja zdjęć, Usługi z zakresu 
bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek 
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdję-
cia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, 
Usługi biblioteki fotograficznej, Produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,  
42 Przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elek-
tronicznej, Hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie 
do przechowywania zdjęć cyfrowych, 45 Licencjonowanie 
praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne].

(210) 537644 (220) 2021 12 13
(731) PACWA MARIUSZ BIURO HANDLOWE PROTECH, 

Imielin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamario PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

(531) 02.09.01, 09.05.01, 09.05.10, 27.05.01
(510), (511) 20 Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
racje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips 
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 40 Grawero-
wanie laserowe.

(210) 537658 (220) 2021 12 14
(731) PLANET RESCUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Groma-
dzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 38 Usługi tele-
komunikacyjne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 537680 (220) 2021 12 14
(731) TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozienice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADEMILK BLIŻEJ NATURY

(531) 03.04.01, 03.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mleko, Mleko w proszku, Serwatka, Mleczne 
produkty, Śmietana w proszku [produkty mleczne], Mleko 
w proszku do celów spożywczych, Mleko w proszku o róż-
nych smakach, do przyrządzania napojów, Masło, 30 Czeko-
lada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada.

(210) 537692 (220) 2021 12 13
(731) MATHIAS DISNEY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BULLS EYE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.03.01, 21.03.21
(510), (511) 28 Gry planszowe i urządzenia do hazardu, 
Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozryw-
kowe, Gry automatyczne, Gry towarzyskie, Gry sportowe, Gry 
elektroniczne, Lotki [gry], Gry uruchamiane monetą, Elek-
troniczne gry planszowe, Automaty do gry, Gry z tarczami 
strzelniczymi, Akcesoria do gier, Rzutki do gry, Tarcze do gry, 
Stoły do gry, Karty i żetony do gry.
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(210) 537713 (220) 2021 12 14
(731) DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE DĄBROWSKI 

I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taxCube

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Software-komputerowe oprogramowanie sta-
łe, Nagrane programy [software ładowalny].

(210) 537714 (220) 2021 12 14
(731) DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE DĄBROWSKI 

I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) taxCube
(510), (511) 9 Software-komputerowe oprogramowanie sta-
łe, Nagrane programy [software ładowalny].

(210) 537744 (220) 2021 12 15
(731) MGP GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGP GARAGE

(531) 29.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 7 Myjnie samochodowe, 25 Ubrania codzien-
ne, 37 Usługi myjni pojazdów, 39 Wynajem pojazdów,  
40 Oklejanie pojazdów folią winylową.

(210) 537747 (220) 2021 12 15
(731) OTWOCKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) OTWOCCZANKA
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe.

(210) 537748 (220) 2021 12 15
(731) NAWARA CZESŁAW, NAWARA JAN, NAWARA 

STANISŁAW, NAWARA TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE NAWARA SPÓŁKA CYWILNA,  
Raba Niżna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAWARA PRODUCENT PALET

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.04.02, 
26.04.09

(510), (511) 19 Drewno obrobione, drewno częściowo obro-
bione, 20 Palety drewniane: palety drewniane dwuwejścio-
we, palety drewniane czterowejściowe, niemetalowe palety 
do transportu, niemetalowe palety do załadunku, skrzynio-
palety drewniane, skrzyniopalety drewniane kratowe, ele-
menty palet, 40 Obróbka drewna, usługi tartaczne.

(210) 537778 (220) 2021 12 16
(731) BIOSTRA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kicin
(540) (znak słowny)
(540) Soilren
(510), (511) 1 Nawozy biologiczne stosowane do uzdatnia-
nia gleby, Nawozy użyźniające glebę.

(210) 537785 (220) 2021 12 16
(731) DOUBLE RAW FIBERWORKS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO SENTIS Włókniny & Maty Naturalne

(531) 07.01.09, 05.03.13, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 17 Filc izolacyjny, Materiały do uszczelniania 
okien i drzwi, Materiały nieprzewodzące do zatrzymywania 
ciepła, Ognioodporne materiały izolacyjne, Taśmy izolacyj-
ne, Uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, Wata 
do uszczelniania, szczeliwo, Wypełnienia do szczelin kom-
pensacyjnych, Zaprawy izolacyjne, 19 Filc dla budownictwa, 
Geotekstylia, Materiały budowlane niemetalowe, Elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Niemetalowe 
elementy budowlane w postaci płyt, Podłogi niemetalowe, 
Wapno, Zaprawy budowlane, 22 Juta, Len surowy, płótno, 
Materiały do wyściełania i wypychania, Pakuły, Pasy z kono-
pi, Słoma tapicerska, Torby do pakowania, koperty, woreczki 
z materiałów tekstylnych, Wata tapicerska do wyściełania 
i wypychania, Wełna tapicerska, wypełnianie, Włókna konop-
ne, Włókna tekstylne, 24 Bielizna pościelowa i koce, Bielizna 
stołowa i pościelowa, Dzianina, Filc, Kapy na łóżka, Koce dla 
zwierząt domowych, Kołdry, Materiały do tapicerki, Materiały 
tekstylne nietkane, Narzuty na łóżka, Obicia ścienne z ma-
teriałów tekstylnych, Osłony do łóżek dziecięcych, pościel, 
Pokrycie na materace, Poszewki na poduszki, poszwy na po-
duszki, Prześcieradła na łóżka, Tekstylne maty na stół, Elastycz-
ne materiały tkane, Etykiety z materiału tekstylnego, Tkanina 
konopna, Tkaniny lniane, Śpiwory, 35 Usługi prowadzenia 
sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprze-
daży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie 
sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących wyrobów: 
filc izolacyjny, materiały do uszczelniania okien i drzwi, ma-
teriały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, ogniood-
porne materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, uszczelnienia 
przeciw przeciągom w postaci taśm, wata do uszczelniania, 
szczeliwo, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zapra-
wy izolacyjne, filc dla budownictwa, geotekstylia, materiały 
budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe bu-
dowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane 
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w postaci płyt, podłogi niemetalowe, wapno, zaprawy bu-
dowlane, juta, len surowy, płótno, materiały do wyściełania 
i wypychania, pakuły, pasy z konopi, słoma tapicerska, torby 
do pakowania, koperty, woreczki z materiałów tekstylnych, 
wata tapicerska do wyściełania i wypychania, wełna tapi-
cerska, wypełnianie, włókna konopne, włókna tekstylne, 
bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, 
dzianina, filc, kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, 
kołdry, materiały do tapicerki, materiały tekstylne nietkane, na-
rzuty na łóżka, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony 
do łóżek dziecięcych, pościel, pokrycie na materace, poszewki 
na poduszki, poszwy na poduszki, prześcieradła na łóżka, tek-
stylne maty na stół, elastyczne materiały tkane, etykiety z ma-
teriału tekstylnego, tkanina konopna, tkaniny lniane, śpiwory.

(210) 537795 (220) 2021 12 15
(731) GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NXT

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Quady, Skutery, Motocykle, 
Motorowery, Rowery, Okładziny szczęk hamulcowych do po-
jazdów, Pokrowce na pojazdy, Sygnalizatory jazdy wstecz 
do pojazdów, Tapicerka do pojazdów, Zderzaki do pojazdów, 
Stopnie nadwozia do pojazdów, Kierunkowskazy do pojaz-
dów, Kierownice pojazdów, Pokrywy na piasty kół, Skrzynie 
biegów do pojazdów lądowych, Progi do pojazdów, Nad-
wozia pojazdów, Podwozia pojazdów, Motocykle motocros-
sowe, 35 Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowej oraz pro-
wadzenie sklepów internetowych z towarami: quady, sku-
tery, motorowery, motocykle, motocross, rowery, Sprzedaż 
części zamiennych do quadów, skuterów, motorowerów, 
motocykli, motocross, rowerów.

(210) 537808 (220) 2021 12 16
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(554) (znak przestrzenny)
(540) PLATINUM classic

(531) 29.01.15, 01.15.15, 01.15.21, 19.07.07, 25.01.15, 26.13.25, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17

(510), (511) 4 Oleje samochodowe, w tym napędowe, silni-
kowe, Oleje przemysłowe, smary, parafina, paliwa.

(210) 537841 (220) 2021 12 17
(731) ADAMANTEM CENTRUM KSZTAŁCENIA I BIZNESU 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gogołowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMANTEM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 17.02.01, 03.07.17
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 537883 (220) 2021 12 17
(731) JORDASZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jordaszka

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.13, 03.07.01, 03.07.19
(510), (511) 40 Obróbka materiałów-przetwarzanie żywno-
ści i napojów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 537891 (220) 2021 12 17
(731) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2022 Ignacy Łukasiewicz polski geniusz

(531) 01.15.15, 02.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne.
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(210) 537894 (220) 2021 12 17
(731) GAMEDEV TUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.22, 02.09.23, 06.01.01, 14.01.13, 20.01.15, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 Audiowizualne zestawy słuchawkowe 
do grania w gry wideo, Dyski magnetooptyczne, Dyski 
optyczne, Dyski z grami wideo, Filmy wideo, Gry wideo 
nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], In-
teraktywne oprogramowanie multimedialne do rozgry-
wania gier, Mikrofony do aparatury do gier wideo dla 
konsumentów, Muzyczne nagrania wideo, Nagrane płyty 
kompaktowe zawierające gry, Nagrania wideo z muzy-
ką, do pobrania, Oprogramowane gier komputerowych 
do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Oprogramowanie, Oprogramowanie do aplikacji 
komputerowych do gier, Oprogramowanie do gier kom-
puterowych do użycia w grach interaktywnych online, 
Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, Oprogra-
mowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowa-
nie do smartfonów, Oprogramowanie do trójwymiaro-
wej grafiki komputerowej, Oprogramowanie do wideo 
interaktywnego, Oprogramowanie gier interaktywnych, 
Oprogramowanie gier komputerowych do użytku na te-
lefonach komórkowych, Oprogramowanie gier kompu-
terowych, nagrane, Oprogramowanie gier rzeczywistości 
wirtualnej, Oprogramowanie rozrywkowe, Oprogramo-
wanie symulacyjne [rozrywka], Oprogramowanie użyt-
kowe, Płyty DVD, Pobieralne gry komputerowe, Progra-
my do gier wideo, Programy interaktywnych gier wideo, 
Programy komputerowe nagrane, Zestawy słuchawkowe 
do grania w gry wideo, 28 Dżojstiki do gier wideo, Game-
pady, Gry, Gry elektroniczne, Gry przystosowane do użyt-
ku z odbiornikami telewizyjnymi, Klawiatury do grania, 
Konsole do gier, Przenośne [podręczne] elektroniczne gry 
wideo, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje tele-
komunikacyjne, Sprzęt do gier wideo, Urządzenia do gier 
elektronicznych przystosowane do użytku z ekranami lub 
monitorami zewnętrznymi, 41 Usługi rozrywkowe ofero-
wane w systemie on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, Gry internetowe [nie do pobrania], Ha-
zard, Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier 
komputerowych, Produkcja nagrań wideo, Rozrywka in-
teraktywna, Świadczenie usług rozrywkowych za pośred-
nictwem filmów wideo, Udostępnianie gier komputero-
wych on-line, Udostępnianie gry komputerowej, do której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub 
Internet, Udostępnianie informacji online dotyczących 
użytkowników gier, Usługi biblioteki gier, Usługi biblioteki 
multimedialnej, Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi gier online 
przez urządzenia mobilne, Usługi publikacji multimedial-
nego oprogramowania rozrywkowego, Usługi rozrywko-
we, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi 

w zakresie fanklubów (rozrywka), Usługi w zakresie gier 
świadczone za pomocą środków łącznościowych przez 
terminale komputerowe lub telefon komórkowy, Usługi 
w zakresie gier wideo, Usługi wideobiblioteki, Wynajem 
konsoli do gier wideo, Wypożyczanie gier wideo, Zapew-
nianie dostępu do gier wideo on-line.

(210) 537897 (220) 2021 12 17
(731) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ignacy Łukasiewicz polski geniusz

(531) 01.15.15, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 537973 (220) 2021 12 21
(731) POLWET-CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask
(540) (znak słowny)
(540) POLWET
(510), (511) 5 Leki weterynaryjne, Środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, Preparaty medyczne i weterynaryjne, Artykuły 
medyczne, mianowicie artykuły higieniczne, wchłaniające, 
chusteczki do celów medycznych, środki znieczulające, ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, Artykuły weterynaryjne, 
mianowicie artykuły higieniczne do użytku weterynaryjne-
go, środki przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, ce-
lulozowe artykuły chłonne dla zwierząt domowych, prepa-
raty do mycia zwierząt, środki odstraszające insekty, Prepa-
raty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Suplementy 
diety dla zwierząt, Materiały opatrunkowe, 10 Narzędzia 
medyczne, Urządzenia i przyrządy weterynaryjne, Aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, 31 Karmy i pa-
sze dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem In-
ternetu (sprzedaż on-line) następujących artykułów: leki we-
terynaryjne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty  
i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty diagno-
styczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla 
zwierząt, materiały opatrunkowe, narzędzia medyczne, urzą-
dzenia i przyrządy weterynaryjne, aparaty i instrumenty me-
dyczne i weterynaryjne, karmy i pasze dla zwierząt, jadalne 
smakołyki dla zwierząt, artykuły dla zwierząt domowych, Po-
średnictwo handlowe, Reklama, Usługi w zakresie zamówień 
online, Informacja handlowa.

(210) 537983 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU PIZZY 
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu 
wytworzono z 160 g mięsa BEZ DODATKU: 
fosforanów glutaminianu sodu

(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.04, 08.07.04, 25.01.01, 
25.07.21, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na ba-
zie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza 
nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa prze-
tworzone, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory 
warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery 
żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie 
mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy 
mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty 
do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 537984 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU PRAŻONEJ 

CEBULKI DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g 
produktu wyworzono z 160 g mięsa BEZ DODATKU: 
fosforanów glutaminianu sodu

(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.04, 08.07.04, 25.01.01, 
25.07.21, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na ba-
zie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza 
nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa prze-
tworzone, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory 
warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery 
żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie 
mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy 
mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty 
do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 538025 (220) 2021 12 22
(731) State Development & Investment Corp., Ltd.,  

Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDIC

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania przed-
siębiorstwem, Zarządzanie hotelami, Reklama, Usługi agen-
cji importowo – eksportowych, Systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Badania rynku, Informacja o działalności 
gospodarczej, Organizacja wystaw technicznych, 37 Nadzór 
budowlany, Budownictwo, Roboty wydobywcze [górnic-
two], Tapicerowanie, Instalacja i naprawa urządzeń grzew-
czych, Budowa fabryk, Usługi budownictwa komercyjne-
go, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 
Konsultacje budowlane, Budownictwo portowe, 40 Recy-
kling odpadów i śmieci, Obróbka materiałów odpadowych, 
Upcykling, Sortowanie odpadów i materiałów do recyklingu, 
Oczyszczanie powietrza, Dezodoryzacja powietrza, Produk-
cja energii, Niszczenie odpadów i śmieci, Odlewanie metali, 
Informacje o obróbce materiałów, 42 Rysunek techniczny,  
Badania technologiczne, Projektowanie urbanistyczne, Ana-
lizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, Kon-
trola jakości, Testowanie jakości, Badania chemiczne, Projek-
towanie przemysłowe, Opracowywanie projektów budowla-
nych, Projektowanie budowlane.

(210) 538027 (220) 2021 12 22
(731) State Development & Investment Corp., Ltd.,  

Pekin, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania przed-
siębiorstwem, Zarządzanie hotelami, Reklama, Usługi agen-
cji importowo – eksportowych, Systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Badania rynku, Informacja o działalności 
gospodarczej, Organizacja wystaw technicznych, 37 Nadzór 
budowlany, Budownictwo, Roboty wydobywcze [górnic-
two], Tapicerowanie, Instalacja i naprawa urządzeń grzew-
czych, Budowa fabryk, Usługi budownictwa komercyjne-
go, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 
Konsultacje budowlane, Budownictwo portowe, 40 Recy-
kling odpadów i śmieci, Obróbka materiałów odpadowych, 
Upcykling, Sortowanie odpadów i materiałów do recyklingu, 
Oczyszczanie powietrza, Dezodoryzacja powietrza, Produk-
cja energii, Niszczenie odpadów i śmieci, Odlewanie metali, 
Informacje o obróbce materiałów, 42 Rysunek techniczny,  
Badania technologiczne, Projektowanie urbanistyczne, Ana-
lizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, Kon-
trola jakości, Testowanie jakości, Badania chemiczne, Projek-
towanie przemysłowe, Opracowywanie projektów budowla-
nych, Projektowanie budowlane.



100 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT08/2022

(210) 538133 (220) 2021 12 27
(731) NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOWY REDEN

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Or-
ganizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Udzielanie informacji do-
tyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie 
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami nie-
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa bloków miesz-
kalnych, Budowa biur, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Bu-
dowa domów na zamówienie, Budowa nieruchomości [bu-
downictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości prze-
mysłowych, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, 
Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo doty-
czące budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Instalacja izolacji termicznej 
w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-
kach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wy-
posażenia w budynkach, Instalacja pokryć dachowych, Insta-
lacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Konsoli-
dacja gruntu, Konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż izolacji do budyn-
ków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż ścian 
działowych kartonowo-gipsowych, Murarstwo, Nadzór bu-
dowlany, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu 
rur, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania od-
pływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyjne 
w zakresie wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Usłu-
gi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Montaż rusztowań.

(210) 538149 (220) 2021 12 27
(731) STACHURA ŁUKASZ HOŻA 25A, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HOŻA ARGENTINE STEAKHOUSE

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 43 Restauracja oferująca steki.

(210) 538168 (220) 2021 12 24
(731) ZDROWE MALUCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) Xtreme Kids
(510), (511) 25 Body, Chustki na głowę, Czapki (nakrycia 
głowy), Daszki (nakrycia głowy), Koszulki z krótkim ręka-
wem, Legginsy, Nakrycia głowy, Obuwie dziecięce, Obu-
wie gimnastyczne, Odzież gimnastyczna, Opaski na głowę, 
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, 
28 Artykuły gimnastyczne, Balony na przyjęcia, Bloki star-
towe [artykuły sportowe], Chusty do jogi, Domki dla lalek, 
Domki zabawkowe dla dzieci, Gry planszowe, Gry polegają-
ce na budowaniu, Gry z obręczami, Hantle [małe dla dzieci], 
Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Konfetti, Lalki, Łóżka dla 
lalek, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Nagolenniki 
[artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Ochra-
niacze [części strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie 
[artykuły sportowe], Papierowe czapeczki na przyjęcia, Piłki 
do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Samochody do zaba-
wy, Maty z zabawkami dla niemowląt, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Siatki do sportów, Stacjonarne rowery 
treningowe, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne ga-
dżety na imprezy, Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla 
lalek, Worki treningowe, Wstążki do gimnastyki artystycz-
nej, Zabawki, Zabawki wypchane, Zjeżdżalnie [przedmioty 
do zabawy], 30 Batony zbożowe, Ciasteczka, Ciastka, Crois-
sant [rogaliki z ciasta francuskiego], Kanapki, Naleśniki, Nale-
śniki słone, Owocowe galaretki [słodycze], Przekąski na ba-
zie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Tarty z owocami, Tortille, 
Wyroby cukiernicze, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Kultura fizyczna, Malowanie twarzy, Nauka gimnastyki, 
Organizowanie balów dla dzieci, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja i rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie 
zawodów sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pro-
wadzenie zajęć fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], Usługi rozrywkowe, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi związane 
z dyskotekami, Wystawianie spektakli na żywo.

(210) 538184 (220) 2021 12 28
(731) STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LTD., 

Pekin, CN
(540) (znak słowny)
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(540) CAP1400
(510), (511) 9 System sterowania dla elektrowni jądrowej, 
Aparatura sterownicza elektrowni jądrowej, Oprogramowa-
nie do sterowania elektrowni jądrowej, Elektroniczne syste-
my kontrolne, Urządzenia nukleoniczne, Detektory jądrowe 
do wykrywania cząstek promieniowania jądrowego, Detek-
tory promieniowania, Urządzenia sejsmograficzne, Elektrycz-
ne przyrządy testujące, Urządzenia do wzorcowania, Przyrzą-
dy związane z promieniami atomowymi, Wykrywacze [de-
tektory], Urządzenia do mierzenia promieniowania, System 
automatyki dla elektrowni, Instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Sterowniki automatyki przemysłowej, Aparatura elektryczna 
do komutacji, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Urządzenia testujące i pomiarowe do użyt-
ku w testowaniu wydajności i skuteczności urządzeń elek-
trowni, System integracji i automatyki stacji elektroenerge-
tycznej.

(210) 538190 (220) 2021 12 28
(731) STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LTD., 

Pekin, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.03
(510), (511) 9 System sterowania dla elektrowni jądrowej, 
Aparatura sterownicza elektrowni jądrowej, Oprogramowa-
nie do sterowania elektrowni jądrowej, Elektroniczne syste-
my kontrolne, Urządzenia nukleoniczne, Detektory jądrowe 
do wykrywania cząstek promieniowania jądrowego, Detek-
tory promieniowania, Urządzenia sejsmograficzne, Elektrycz-
ne przyrządy testujące, Urządzenia do wzorcowania, Przyrzą-
dy związane z promieniami atomowymi, Wykrywacze [de-
tektory], Urządzenia do mierzenia promieniowania, System 
automatyki dla elektrowni, Instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Sterowniki automatyki przemysłowej, Aparatura elektryczna 
do komutacji, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Urządzenia testujące i pomiarowe do użyt-
ku w testowaniu wydajności i skuteczności urządzeń elek-
trowni, System integracji i automatyki stacji elektroenerge-
tycznej.

(210) 538191 (220) 2021 12 28
(731) STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LTD., 

Pekin, CN
(540) (znak słowny)
(540) Guo He One
(510), (511) 9 System sterowania dla elektrowni jądrowej, 
Aparatura sterownicza elektrowni jądrowej, Oprogramo-
wanie do sterowania elektrowni jądrowej, Elektroniczne 
systemy kontrolne, Urządzenia nukleoniczne, Detektory ją-
drowe do wykrywania cząstek promieniowania jądrowego, 
Detektory promieniowania, Urządzenia sejsmograficzne, 
Elektryczne przyrządy testujące, Urządzenia do wzorcowa-
nia, Przyrządy związane z promieniami atomowymi, Wykry-
wacze [detektory], Urządzenia do mierzenia promieniowa-
nia, System automatyki dla elektrowni, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 

fotowoltaiczne], Sterowniki automatyki przemysłowej, 
Aparatura elektryczna do komutacji, Elektryczne urządze-
nia kontrolno-sterujące, Instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, Urządzenia testują-
ce i pomiarowe do użytku w testowaniu wydajności i sku-
teczności urządzeń elektrowni, System integracji i automa-
tyki stacji elektroenergetycznej.

(210) 538242 (220) 2021 12 29
(731) OPENGIFT.PL SZYMON FRIESKE, PAWEŁ FRIESKE 

SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OpenGift.pl Pomysłowe Gadżety Reklamowe

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 26.01.01, 24.17.05, 
29.01.15

(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Artykuły do pisania 
i stemplowania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły 
piśmiennicze, Długopisy kolorowe, Ekierki, Etui na paszpor-
ty, Etui na przybory do pisania, Globusy, Kalendarze, Maty 
na biurko, Naklejki, Notatniki, Notatniki [notesy], Notesy [ar-
tykuły papiernicze], Ołówki, Ołówki do rysowania, Ołówki 
kolorowe, Ołówki węglowe, Ołówki z gumkami do wyciera-
nia, Organizery do użytku biurowego, Organizery na biurko, 
Papierowe artykuły piśmienne, Papierowe materiały biu-
rowe, Pióra i długopisy, Pióra kulkowe, Pióra [na atrament], 
Piórniki, Przyborniki biurkowe, Przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], Pudełka na pióra i długopisy, Pudełka na pióra 
i ołówki, Teczki na dokumenty, Torby papierowe, Zestawy 
długopisów i ołówków, Zestawy do malowania dla dzieci, 
Zestawy piśmienne.

(210) 538306 (220) 2021 12 30
(731) ROKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ROKTON
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa bu-
dowlanego, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i na-
prawy budynków, Konsultacje w zakresie nadzoru budow-
lanego, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, 
Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Dostar-
czanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, Usługi 
inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowanie nierucho-
mości, Budownictwo, Informacja budowlana, Usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja 
i naprawa budynków, Budowa budynków na zamówienie, 
Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Rozbiórka 
budynków, Rozbiórka konstrukcji, Zarządzanie projektami 
budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektem 
budowy.
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(210) 538310 (220) 2021 12 30
(731) ZARĘBA DAWID SKYHOUSE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SkyHouse
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Agencje nieruchomości, Powiernictwo nie-
ruchomości, Wycena nieruchomości, Administrowanie nie-
ruchomościami, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomo-
ści, Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi 
kredytowania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Za-
rządzanie portfelem nieruchomości, Agencje mieszkaniowe 
[nieruchomości], Wyceny finansowe nieruchomości, Ocena 
nieruchomości [wycena], Wycena nieruchomości [finanso-
wa], Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi 
wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nie-
ruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie nieruchomości, Planowanie dotyczące powiernictwa 
w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla 
osób trzecich], Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości.

(210) 538329 (220) 2021 12 31
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szkoła rodzenia Prenalen

(531) 02.03.28, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nieleczni-
cze], Kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, Kremy 

i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, Maści [nielecz-
nicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, 
mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku 
osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetyczne-
go, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nieleczni-
cze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, 
Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nieleczni-
cze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do ką-
pieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środ-
ki do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skó-
ry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do ką-
pieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromatera-
peutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do dema-
kijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pie-
lęgnacji zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty 
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpot-
ne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, 
Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, szampony, Talki do ciała, toniki 
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetycz-
na, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele 
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol lecz-
niczy, antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne pre-
paraty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażo-
ne, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wypro-
dukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże ela-
styczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chu-
steczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, czopki, die-
tetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przysto-
sowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożyw-
cze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przysto-
sowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodat-
ki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [le-
karstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Far-
maceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne 
słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Far-
maceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia 
do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środ-
ki nawilżające, bandaże higieniczne, Intymne preparaty na-
wilżające, Kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farma-
ceutycznych, kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy 
lecznicze, krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa 
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikro-
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organizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecz-
nicze balsamy, lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze 
kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla 
niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia 
skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, 
Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny 
na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pie-
luszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kre-
my do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pu-
dry do ciała, lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, 
lekarstwa, Leki dla ludzi, maści lecznicze, Maści antyseptycz-
ne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały 
opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mi-
neralne preparaty spożywcze do celów medycznych, mine-
ralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, 
Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, 
Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, My-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekują-
ce, napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetyczny-
mi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, napary leczni-
cze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki 
lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki 
zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki leczni-
cze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Od-
każający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy die-
ty, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako za-
mienniki posiłków, okłady, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki ela-
styczne, opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
Płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, Preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje 
lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, Preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Pre-
paraty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, prepara-
ty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszcza-
jące do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfek-
cyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-

nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, 
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki 
do uwalniania leków, środki do sterylizacji, środki odkażają-
ce, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki na-
pełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycz-
nych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje 
dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, suple-
menty diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotycz-
ne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, Tabletki 
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutle-
niające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki 
[lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne 
lecznicze preparaty do kąpieli, tran, Wchłaniające artykuły 
higieniczne, wazelina do celów medycznych, Wata do ce-
lów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła 
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabety-
ków, Żywność dla diet medycznych, żywność dla niemow-
ląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do prepara-
tów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybak-
teryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Arty-
kuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory 
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory ban-
daży, artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże ela-
styczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], bandaże 
uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycz-
nych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, 
Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki 
do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia nie-
mowląt, Gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, latek-
sowe rękawice medyczne, łyżki do podawania leków, maski 
higieniczne do celów medycznych, maski medyczne, maski 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos 
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użyt-
ku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku me-
dycznego, maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki 
laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, 
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów me-
dycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, Termo-
metry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, zakrapla-
cze do oczu, zakraplacze do celów medycznych, Zakrapla-
cze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknię-
cia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków, 
41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Kształ-
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cenie praktyczne [pokazy], Kursy szkoleniowe, Nauczanie, 
Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu 
czy ekstranetów, Organizacja webinariów, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, 
kongresów, zawodów, koncertów, konkursów [edukacyj-
nych lub rozrywkowych], warsztatów [szkolenia], webina-
riów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych oraz zjaz-
dów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów do ce-
lów akademickich, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie poka-
zów oraz prezentacji w celach edukacyjnych lub szkolenio-
wych, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organi-
zowanie zajęć dydaktycznych oraz rekreacyjnych, Organizo-
wanie zjazdów w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biz-
nesowych i handlowych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Prowadzenie kursów, Przepro-
wadzanie egzaminów edukacyjnych, Elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikacja broszur, 
czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobra-
nia), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub internetu, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Pu-
blikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikacje multime-
dialne, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie ma-
teriałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów 
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Pu-
blikowanie tekstów, Seminaria, Skomputeryzowane szkole-
nia, Szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzi-
cielskich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostęp-
nianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych online (nie do pobrania), 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi pisania blogów, 
Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektronicz-
ne usługi wydawnicze), Usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu.

(210) 538330 (220) 2021 12 31
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Rodziców Bobolen

(531) 02.07.12, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nieleczni-
cze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecz-
nicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, 
Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku 
osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycz-
nego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecz-
nicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaleto-
we, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze pro-
dukty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nieleczni-
cze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nie-
lecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, 
Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozow-
ników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [ko-
smetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny 
do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i gole-
nia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toale-
towe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opa-
lania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye 
do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny 
jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, 
Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycz-
nych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki 
do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do ką-
pieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, 
Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, 
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne prepara-
ty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej po-
mocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków 
[specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycz-
nego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki 
dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odka-
żające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Diete-
tyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystoso-
wane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywno-
ściowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki die-
tetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mine-
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ralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substan-
cje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatolo-
giczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne sub-
stancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Her-
bata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne 
(bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na le-
karstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, 
Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatolo-
gicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medyczne-
go, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, 
Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Kro-
ple witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze 
dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza 
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze na-
pary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pa-
stylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, 
Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny 
do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Leczni-
cze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pielusz-
kową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze 
kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze 
pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze 
szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, 
Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunko-
wy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medycz-
ne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spo-
żywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, 
Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żyw-
ność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki wita-
minowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty leczni-
cze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemow-
ląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowa-
ne, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączo-
ne chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające pre-
paraty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat 
do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki 
do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Pe-
elingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla nie-
mowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla nie-
mowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów far-
maceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Prepa-
raty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż my-
dło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty der-
matologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów me-
dycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje far-
maceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty 
i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty 
medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineral-
ne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla lu-
dzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mi-
neralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami ślado-
wymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 

Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów 
medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste 
kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kon-
taktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do iryga-
cji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycz-
nego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole 
do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole 
mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, 
Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie ae-
rozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye 
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye 
do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycz-
nych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i anty-
septyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezyn-
fekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej 
dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania 
leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odka-
żające do użytku domowego, Strzykawki napełnione prepa-
ratami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substan-
cje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne 
dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mi-
neralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplemen-
ty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania 
do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła 
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabety-
ków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemow-
ląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów me-
dycznych, Żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do prepara-
tów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antysep-
tycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigu-
łek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], 
Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, 
Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], 
Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów 
medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki 
dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania le-
karstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki 
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, 
Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawa-
nia leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski 
medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta 
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do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycz-
nych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony 
ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki 
do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, 
Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw 
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, 
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzy-
kawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki 
do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów 
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki 
do smoczków, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Edukacja, Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy szkolenio-
we, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Za-
pewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą internetu czy ekstranetów, Organizacja webinariów, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
sympozjów, kongresów, zawodów, koncertów, konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], warsztatów [szkolenia], 
webinariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych oraz 
zjazdów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów 
do celów akademickich, Organizowanie i prowadzenie wy-
staw w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie 
pokazów oraz prezentacji w celach edukacyjnych lub szko-
leniowych, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Or-
ganizowanie zajęć dydaktycznych oraz rekreacyjnych, Orga-
nizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, edukacyjnych, 
biznesowych i handlowych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Prowadzenie kursów, Przepro-
wadzanie egzaminów edukacyjnych, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, Publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publika-
cja gazet elektronicznych online, Publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja ma-
teriałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub inter-
netu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multi-
medialna materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w po-
staci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publi-
kowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach da-
nych, Publikowanie tekstów, Seminaria, Skomputeryzowane 
szkolenia, Szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności ro-
dzicielskich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udo-
stępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub 
internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych online (nie do pobrania), 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi pisania blogów, Usłu-
gi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Udzie-
lanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy 
danych lub za pośrednictwem internetu.

(210) 538337 (220) 2022 01 01
(731) GIBERT MARCIN, Choszczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVE GAME

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Ubrania codzienne, 41 Organizowanie im-
prez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organi-
zowanie i przeprowadzanie turniejów e-sportowych.

(210) 538368 (220) 2022 01 03
(731) ŚLEDZIŃSKI LECH ONAIR! PRAWIE.PRO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Prawie.PRO
(510), (511) 25 Odzież sportowa.

(210) 538383 (220) 2022 01 04
(731) FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIKS PROFESSIONAL

(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Detergenty.

(210) 538390 (220) 2022 01 04
(731) LEX4SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) L4S LEX4SAFE BEZPIECZNE USŁUGI PRAWNE
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji go-
spodarczych i handlowych online, Dostarczanie informacji han-
dlowych, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj-
nych za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakresie wyce-
ny zamówień sprzedaży, Analiza cen, Administrowanie sprzeda-
żą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,  
45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepi-
sami, Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektu-
alnej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, 
Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo 
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradz-
two dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo 
dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieru-
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chomości, Doradztwo prawne związane z prawami własności 
intelektualnej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo 
w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własno-
ści intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami 
autorskimi, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo prawne związane z ma-
powaniem patentów, Doradztwo w kwestiach praw własności 
przemysłowej, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych fran-
szyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo związane 
z rejestracją nazw domen, Dostarczanie informacji prawnych, 
Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Re-
jestrowanie nazw domen, Rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, 
Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
prawne, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie 
doradztwa prawnego.

(210) 538428 (220) 2022 01 05
(731) STEFANIAK MARIUSZ HISTORIA POD OSTRYM KĄTEM, 

Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) Historia pod ostrym kątem
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 538470 (220) 2022 01 07
(731) STARDUST TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARDUST Hookah Tobacco

(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.01.01, 01.01.05, 02.01.01, 02.01.30
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytu-
ty tytoniu), Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne 
oraz aromaty i płyny do nich, Artykuły do użytku z tytoniem.

(210) 538497 (220) 2022 01 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HelloBaby test ciążowy

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 5 Testy ciążowe.

(210) 538512 (220) 2022 01 10
(731) FUNDACJA PSIEROCINIEC, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSiEROCiNiEC

(531) 29.01.06, 29.01.08, 29.01.12, 03.01.08, 07.01.22, 27.05.01
(510), (511) 45 Usługi ochrony zwierząt.

(210) 538538 (220) 2022 01 11
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) MANTUSIL
(510), (511) 5 Preparaty działające powlekająco na drogi od-
dechowe oraz wzmacniające odporność.

(210) 538561 (220) 2022 01 07
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Atroxil
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitar-
ne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Preparaty 
witaminowe.

(210) 538608 (220) 2022 01 12
(731) INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.03
(510), (511) 16 Afisze, albumy, broszury, czasopisma, druki, 
fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, książki, katalogi, no-
tesy, plakaty, periodyki, prospekty, galanteria papiernicza,  
35 Organizowanie pokazów i wystaw, reklama, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, marketing, 
organizowanie wystaw w celach reklamowych, administro-
wanie - zarządzanie pokazami, wystawami w celach handlo-
wych i reklamowych, usługi dystrybucji materiałów reklamo-
wych, usługi prezentacji towarów i usług, informacja han-
dlowa, aukcje, pośrednictwo handlowe, usługi publikowania 
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tekstów reklamowych, usługi w zakresie doradztwa prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowa-
nie wystaw, targów i pokazów towarów w celach handlo-
wych i reklamowych, organizowanie imprez kulturalnych, 
biznesowych i naukowych, 41 Usługi organizowania i ob-
sługa - seminariów, konferencji, szkoleń, konkursów, kongre-
sów, zjazdów, sympozjów, kursów, przyjęć, spotkań, festiwali, 
usługi publikowania tekstów innych niż reklamowe, organi-
zacja wystaw i targów edukacyjnych, koncertów, pokazów, 
spotkań, rozrywka, wypożyczanie filmów, książek, nagrań, 
materiałów informacyjnych, organizowanie i obsługa szkoleń 
biznesowych, treningów biznesowych, wystaw edukacyjno- 
-kulturalnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, wy-
dawnictwa, kształcenie praktyczne [pokazy].

(210) 538610 (220) 2022 01 12
(731) INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 16 Afisze, albumy, broszury, czasopisma, druki, 
fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, książki, katalogi, no-
tesy, plakaty, periodyki, prospekty, galanteria papiernicza,  
35 Organizowanie pokazów i wystaw, reklama, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, marketing, 
organizowanie wystaw w celach reklamowych, administro-
wanie - zarządzanie pokazami, wystawami w celach han-
dlowych i reklamowych, usługi dystrybucji materiałów re-
klamowych, usługi prezentacji towarów i usług, informacja 
handlowa, aukcje, pośrednictwo handlowe, usługi publiko-
wania tekstów reklamowych, usługi w zakresie doradztwa 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, or-
ganizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie imprez kultu-
ralnych, biznesowych i naukowych, 41 Usługi organizowa-
nia i obsługa - seminariów, konferencji, szkoleń, konkursów, 
kongresów, zjazdów, sympozjów, kursów, przyjęć, spotkań, 
festiwali, usługi publikowania tekstów innych niż reklamo-
we, organizacja wystaw i targów edukacyjnych, koncertów, 
pokazów, spotkań, rozrywka, wypożyczanie filmów, książek, 
nagrań, materiałów informacyjnych, organizowanie i obsłu-
ga szkoleń biznesowych, treningów biznesowych, wystaw 
edukacyjno - kulturalnych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, wydawnictwa, kształcenie praktyczne [pokazy].

(210) 538612 (220) 2022 01 12
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IBUAURO
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne,  
Suplementy diety.

(210) 538615 (220) 2022 01 12
(731) STEFANIAK JAROSŁAW, Ostrowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MOOSE CUSTOM KNIVES

(531) 27.05.01, 03.04.07, 03.04.16
(510), (511) 8 Noże.

(210) 538655 (220) 2022 01 13
(731) FLOFLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FloFloor

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 19 Listwy podłogowe, niemetalowe, Gumowe 
listwy podłogowe, Listwy niemetalowe, Listwy budowlane 
(Niemetalowe -), Listwy przypodłogowe niemetalowe, Listwy 
dekoracyjne (Niemetalowe -), Drewniane listwy profilowe, Li-
stwy boazeryjne (Niemetalowe -), Listwy kierunkowe, Listwy 
do lamperii, Profile drewniane, Profile panelowe z materiałów 
niemetalowych, Materiały podłogowe (Niemetalowe -), Nie-
metalowe płyty podłogowe, Niemetalowe panele podłogo-
we, Podłogi z imitacji drewna, Płytki podłogowe dla budow-
nictwa, Płyty podłogowe z materiałów niemetalowych, Płyty 
podłogowe z tworzyw sztucznych, Syntetyczne materiały 
podłogowe lub okładziny ścienne, 27 Pokrycia podłogowe, 
Ochronne pokrycia podłogowe, Maty [do pokrywania istnie-
jących podłóg], Pokrycia podłogowe do istniejących podłóg, 
Pokrycia podłogowe o właściwościach izolacyjnych, Pokrycia 
podłogowe winylowe, Płytki wykładzinowe, Płytki podłogo-
we dywanowe, Płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, Płyt-
ki dywanowe do pokrywania podłóg, Płytki dywanowe wy-
konane z tworzyw sztucznych, Płytki dywanowe wykonane 
z gumy, Płytki podłogowe wykonane z korka, Płytki wykonane 
z linoleum do przytwierdzania do podłóg, Winylowe wykła-
dziny podłogowe, Wyściełane pokrycia podłogowe, Wykładzi-
ny podłogowe, Wykładziny o twardej powierzchni do podłóg 
[dywany], 35 Usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, wysyłko-
wej oraz online związane z pokryciami podłogowymi.

(210) 538662 (220) 2022 01 13
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZTET DWORSKI
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18

(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet 
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Foie gras [pasztet sztrasbur-
ski], Pasztet z gęsich wątróbek.

(210) 538665 (220) 2022 01 13
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZTET DWORSKI z Jeleniem Z NAJLEPSZYCH 

SKŁADNIKÓW

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.07, 03.04.14, 26.11.01, 26.11.08, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.07

(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet 
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek, 
Foie gras [pasztet sztrasburski].

(210) 538671 (220) 2022 01 14
(731) KOMARCZUK MACIEJ KOMAR GROUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Still Like
(510), (511) 35 Agencja public relations, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Do-
radztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu.

(210) 538674 (220) 2022 01 13
(731) AWMET WOLNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,  

Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) awmet

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
26.11.01, 26.11.09

(510), (511) 6 Belki metalowe, belki stropowe metalowe, bra-
my metalowe, drobnica żelazna, futryny do drzwi metalowe, 
kątowniki stalowe, kolki do ścian metalowe, kołki metalowe, 
konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe stosowane 
w budownictwie, konstrukcje stalowe stosowane w budow-
nictwie, kotwy łączące, kotwy metalowe, liny metalowe, liny 
stalowe, łańcuchy metalowe, materiały konstrukcyjne me-
talowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, 
napinacze drutu metalowe - zaciski naprężające, nity meta-
lowe, okucia metalowe, okucia stosowane w budownictwie 
metalowe, płyty kotwiące, śruby metalowe, metalowe słupy 
ogrodzeniowe, metalowe panele ogrodzeniowe, pręty [słup-

ki] ogrodzeniowe metalowe, metalowe złącza rurowe, złącza 
kompensacyjne metalowe, metalowe osłonki na złącza kabli, 
zamocowania rur [obejmy do -] metalowe, metalowe obejmy, 
złącza, łączniki, uchwyty, śruby, podkładki, klamry zaciski, za-
ślepki, zawiasy do mocowania elementów ogrodzeniowych, 
zawiasy metalowe, metalowe zawiasy podłogowe, zawiasy 
metalowe do przytwierdzania kabli elektrycznych, zawiasy 
do drzwi i okien (metalowe -), zawiasy metalowe do przytwier-
dzania rur, klamry metalowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy, 
metalowe wkręty dociskowe, metalowe wkręty do drewna, 
łańcuchy metalowe, pręty z metalu, metalowe pręty gwinto-
wane, nity metalowe, pierścienie metalowe, metalowe pier-
ścienie gwintowane, Metalowe akcesoria do montażu foto-
woltaiki: haki, złącza, łączniki, kątowniki, kształtowniki, uchwy-
ty, wtyki przewodów zasilających, wkręty, podkładki, śruby, 
nasadki, zestawy montażowe, 8 Frezy jako narzędzia, gwin-
townice jako narzędzia, gwintowniki jako narzędzia, pilniki jako 
narzędzia, punktaki jako narzędzia, szmergiel - tarcze ścierne 
szlifierskie, wiertła jako narzędzi, 20 Śruby niemetalowe, śruby 
kotwowe (niemetalowe), samogwintujące śruby niemetalowe, 
niemetalowe nasadki na śruby, niemetalowe śruby mocujące, 
śruby dociskowe (niemetalowe), śruby blokujące (niemetalo-
we), niemetalowe elementy złączne, nakrętki niemetalowe, 
złącza do palików wykonane z materiałów niemetalowych, 
kołki niemetalowe, kołki sprężynujące z tworzyw sztucznych, 
kołki rozporowe z tworzyw sztucznych, okucia zapadek (nie-
metalowe), okucia do drzwi (niemetalowe), wkręty szynowe 
(niemetalowe), śruby niemetalowe, wkręty samowiertne z ma-
teriałów niemetalowych, zawiasy sprężynowe niemetalowe, 
zawiasy do bram z materiałów niemetalowych, zawiasy z ele-
mentem mocującym z materiałów niemetalowych, niemeta-
lowe klamry do rur, niemetalowe klamry do kabli, pręty gwin-
towane (niemetalowe), nity (niemetalowe), nity gwintowane 
z tworzyw sztucznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego 
i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: belki 
metalowe, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, drob-
nica żelazna, futryny do drzwi metalowe, kątowniki stalowe, 
kołki do ścian metalowe, kołki metalowe, konstrukcje metalo-
we, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, kon-
strukcje stalowe stosowane w budownictwie, kotwy łączące, 
kotwy metalowe, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy meta-
lowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojenio-
we dla budownictwa metalowe, napinacze drutu metalowe 
- zaciski naprężające, nity metalowe, okucia metalowe, okucia 
stosowane w budownictwie metalowe, płyty kotwiące, śruby 
metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe panele 
ogrodzeniowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, meta-
lowe złącza rurowe, złącza kompensacyjne metalowe, meta-
lowe osłonki na złącza kabli, zamocowania rur [obejmy do -] 
metalowe, metalowe obejmy, złącza, łączniki, uchwyty, śruby, 
podkładki, klamry zaciski, zaślepki, zawiasy do mocowania 
elementów ogrodzeniowych, zawiasy metalowe, metalowe 
zawiasy podłogowe, zawiasy metalowe do przytwierdzania 
kabli elektrycznych, zawiasy do drzwi i okien (metalowe -), 
zawiasy metalowe do przytwierdzania rur, klamry metalowe, 
osprzęt do rur [złączki] metalowy, metalowe wkręty docisko-
we, metalowe wkręty do drewna, łańcuchy metalowe, pręty 
z metalu, metalowe pręty gwintowane, nity metalowe, pier-
ścienie metalowe, metalowe pierścienie gwintowane, frezy 
jako narzędzia, gwintownice jako narzędzia, gwintowniki 
jako narzędzia, pilniki jako narzędzia, punktaki jako narzędzia, 
szmergiel - tarcze ścierne szlifierskie, wiertła jako narzędzi, śru-
by niemetalowe, śruby kotwowe (niemetalowe), samogwin-
tujące śruby niemetalowe, niemetalowe nasadki na śruby, 
niemetalowe śruby mocujące, śruby dociskowe (niemetalo-
we), śruby blokujące (niemetalowe), niemetalowe elementy 
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złączne, nakrętki niemetalowe, złącza do palików wykonane 
z materiałów niemetalowych, kolki niemetalowe, kolki sprę-
żynujące z tworzyw sztucznych, kolki rozporowe z tworzyw 
sztucznych, okucia zapadek (niemetalowe), okucia do drzwi 
(niemetalowe), wkręty szynowe (niemetalowe), śruby nieme-
talowe, wkręty samowiertne z materiałów niemetalowych, 
zawiasy sprężynowe niemetalowe, zawiasy do bram z ma-
teriałów niemetalowych, zawiasy z elementem mocującym 
z materiałów niemetalowych, niemetalowe klamry do rur, nie-
metalowe klamry do kabli, pręty gwintowane (niemetalowe), 
nity (niemetalowe), nity gwintowane z tworzyw sztucznych, 
ogrodzenia niemetalowe, szyny na ogrodzenia (niemetalo-
we), ogrodzenia z siatki plecionej (niemetalowe), ogrodzenia 
z tworzyw sztucznych, ogrodzenia (płoty) graniczne z mate-
riałów niemetalowych, słupy z tworzyw sztucznych, elementy 
konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, materiały budowlane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, przewody z tworzyw 
sztucznych do odwadniania i nawadniania, ograniczające pa-
liki z tworzyw sztucznych, belki niemetalowe, niemetalowe fu-
tryny do drzwi, metalowe akcesoria do montażu fotowoltaiki: 
haki, złącza, łączniki, kątowniki, kształtowniki, uchwyty, wtyki 
przewodów zasilających, wkręty, podkładki, śruby, nasadki, ze-
stawy montażowe.

(210) 538683 (220) 2022 01 14
(731) JANUS ANNA, Strzyżowice
(540) (znak słowny)
(540) Ekotronic
(510), (511) 7 Atomizatory stanowiące części maszyn 
do opryskiwania upraw rolniczych, Opryskiwacze rolnicze 
[części maszyn], Mechanizmy robotyczne stosowane w rolnic-
twie, Hydrauliczne siłowniki do zaworów, Kable sterownicze 
do maszyn i silników, Mechanizmy do zamykania zaworów, 
Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Pneumatycz-
ne urządzenia uruchamiające do zaworów regulujących, Silni-
ki do maszyn, Sterowniki hydrauliczne do maszyn, Sterowniki 
pneumatyczne do maszyn, Zawory do regulacji przepływu 
płynów [mechaniczne], Zawory do regulacji ciśnienia będące 
częściami maszyn, Zawory dozujące [części maszyn], Zawory 
dozujące stanowiące części maszyn, Zawory hydrauliczne, 
Zawory hydrauliczne [części maszyn], Zawory redukujące ci-
śnienie [części do maszyn], Zawory regulujące ciśnienie sta-
nowiące części maszyn, Zawory sterujące [części do maszyn], 
Zawory zamykające [części maszyn], 8 Rozpylacze [narzędzia 
obsługiwane ręcznie] do użytku rolniczego przy spryskiwa-
niu środkami owadobójczymi, 11 Automatyczne urządzenia 
zraszające do nawadniania w rolnictwie, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, 37 Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i przyrządów rolniczych, 44 Doradztwo rolnicze w dziedzinie 
nawożenia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stoso-
wania nawozów rolniczych i ogrodniczych, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników 
i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 538685 (220) 2022 01 14
(731) CUKIERNIA - PIEKARNIA B & M WENTA  

SPÓŁKA JAWNA, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) Wenta
(510), (511) 30 Kawa, Aromaty kawowe, Herbata, Kakao, 
Słodycze nielecznicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, Czekolada, Cukierki, Makaroniki (ciastka), Mar-
cepan, Pastylki [wyroby cukiernicze], Praliny wytworzone 

z czekolady, Galaretki owocowe [słodycze], Cukier, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Lody jadalne, Desery lodo-
we, Gotowe sosy, Mąka spożywcza, Bułki, Bagietki, Bułeczki 
słodkie, Drożdżowe bułeczki, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, 
Krakersy, Miękkie precle, Rogaliki, Spody do pizzy, Sucha-
ry, Ciastka, Ciasto na ciastka, Bezy, Biszkopty, Ciasta, Gofry, 
Herbatniki, Pączki, Piernik, Pierniczki, Rożki do lodów, Rurki 
waflowe [ciastka], Serniki, Szarlotka, Jadalne wafle, Aromaty 
do żywności, Preparaty aromatyczne do żywności, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet nastę-
pujących towarów: kawa, aromaty kawowe, herbata, kakao, 
słodycze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, czekolada, cukierki, makaroniki (ciastka), marcepan, 
pastylki [wyroby cukiernicze], praliny wytworzone z czekola-
dy, galaretki owocowe [słodycze], cukier, wyroby cukiernicze, 
wyroby piekarnicze, lody jadalne, desery lodowe, gotowe 
sosy, mąka spożywcza, bułki, bagietki, bułeczki słodkie, droż-
dżowe bułeczki, chleb, chleb bezdrożdżowy, krakersy, mięk-
kie precle, rogaliki, spody do pizzy, suchary, ciastka, ciasto 
na ciastka, bezy, biszkopty, ciasta, gofry, herbatniki, pączki, 
piernik, pierniczki, rożki do lodów, rurki waflowe [ciastka], ser-
niki, szarlotka, jadalne wafle, aromaty do żywności, preparaty 
aromatyczne do żywności, 43 Usługi restauracyjne, Kawiar-
nie, Bary, Usługi kateringowe.

(210) 538693 (220) 2022 01 14
(731) CUKIERNIA - PIEKARNIA B & M WENTA  

SPÓŁKA JAWNA, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wenta ROK ZAŁ. 1945

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 30 Kawa, Aromaty kawowe, Herbata, Kakao, 
Słodycze nielecznicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, Czekolada, Cukierki, Makaroniki (ciastka), Mar-
cepan, Pastylki [wyroby cukiernicze], Praliny wytworzone 
z czekolady, Galaretki owocowe [słodycze], Cukier, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Lody jadalne, Desery lodo-
we, Gotowe sosy, Mąka spożywcza, Bułki, Bagietki, Bułeczki 
słodkie, Drożdżowe bułeczki, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, 
Krakersy, Miękkie precle, Rogaliki, Spody do pizzy, Sucha-
ry, Ciastka, Ciasto na ciastka, Bezy, Biszkopty, Ciasta, Gofry, 
Herbatniki, Pączki, Piernik, Pierniczki, Rożki do lodów, Rurki 
waflowe [ciastka], Serniki, Szarlotka, Jadalne wafle, Aromaty 
do żywności, Preparaty aromatyczne do żywności, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet nastę-
pujących towarów: kawa, aromaty kawowe, Herbata, kakao, 
słodycze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, czekolada, cukierki, makaroniki (ciastka), marcepan, 
pastylki [wyroby cukiernicze], praliny wytworzone z czekola-
dy, galaretki owocowe [słodycze], cukier, wyroby cukiernicze, 
wyroby piekarnicze, lody jadalne, desery lodowe, gotowe 
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sosy, mąka spożywcza, bułki, bagietki, bułeczki słodkie, droż-
dżowe bułeczki, chleb, chleb bezdrożdżowy, krakersy, mięk-
kie precle, rogaliki, spody do pizzy, suchary, ciastka, ciasto 
na ciastka, bezy, biszkopty, ciasta, gofry, herbatniki, pączki, 
piernik, pierniczki, rożki do lodów, rurki waflowe [ciastka], ser-
niki, szarlotka, jadalne wafle, aromaty do żywności, preparaty 
aromatyczne do żywności, 43 Usługi restauracyjne, Kawiar-
nie, Bary, Usługi kateringowe.

(210) 538696 (220) 2022 01 14
(731) GRZESIAK SZYMON MAGROS DYSTRYBUCJA, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magros

(531) 11.01.20, 27.05.01
(510), (511) 30 Przyprawy.

(210) 538705 (220) 2022 01 14
(731) FUNDACJA MY PERSONALITY SKILLS, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) MY PS
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Doradztwo zawo-
dowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informa-
cji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, Orga-
nizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie targów 
edukacyjnych, 42 Certyfikacja usług edukacyjnych, 44 Usługi 
psychologów, Badania psychologiczne, Porady psycholo-
giczne, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Prze-
prowadzanie ocen i badań psychologicznych, Badanie oso-
bowości do celów psychologicznych, 45 Licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].

(210) 538709 (220) 2022 01 15
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Zduńska Wola

(540) (znak słowny)
(540) dworskie
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 538719 (220) 2022 01 17
(731) MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TF Tita Fashion

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 538721 (220) 2022 01 17
(731) PIONTECKI MICHAŁ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prywatna Wieś

(531) 06.07.08, 06.01.02, 06.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Zakwaterowa-
nie na pobyt czasowy, Domy turystyczne, Pensjonaty, domy 
gościnne.

(210) 538722 (220) 2022 01 17
(731) SAWIKOWSKI MARCIN, Gorzkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sawmar

(531) 24.01.05, 16.01.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 37 Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja, konser-
wacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, Montaż i na-
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja 
alarmów, Naprawa alarmów, Usługi w zakresie instalowa-
nia alarmów, Instalowanie systemów telewizji kablowych, 
42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich.

(210) 538723 (220) 2022 01 17
(731) KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KMF

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do uszczelniania, Mie-
szanki uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, 
4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 7 Łożyska, Ło-
żyska [części maszyn], Łożyska do maszyn, Czopy [części ma-
szyn], Hydrauliczne przekładnie, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Hydrauliczne złącza obrotowe, Łańcuchy napędowe 
do maszyn, Łożyska kulkowe, Łożyska ślizgowe, Pneumatycz-
ne lub hydrauliczne siłowniki liniowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przemysłowe narzędzia pneumatyczne, Pompy 
pneumatyczne, Pasy do maszyn, Pasy napędowe do maszyn 
i silników do zastosowań przemysłowych, 9 Diagnostyczna 
aparatura testująca, inna niż do celów medycznych, 42 Bada-
nia dotyczące maszyn przemysłowych, Badania materiałowe, 
Badania techniczne.

(210) 538736 (220) 2022 01 14
(731) KĘDZIERAWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGO FOR CREATIVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Torby: torby, siatki z tkaniny, plecaki, 
25 Odzież: bluzy, t-shirt, koszulki, sukienki, spódnice itp.

(210) 538767 (220) 2022 01 18
(731) ŻARNOWSKI ADAM AMMA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wisEAT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 44 Profesjonalne doradztwo związane z dietą.

(210) 538776 (220) 2022 01 17
(731) INSTYTUT ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO IREKO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Revol Organic
(510), (511) 1 Organiczny preparat poprawiający właściwo-
ści gleby.

(210) 538784 (220) 2022 01 17
(731) A.B.C. FAMILY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TRÓJMIEJSKIE CENTRUM PSYCHIATRII 
I PSYCHOTERAPII

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01
(510), (511) 44 Opieka zdrowotna, prowadzenie gabinetów, 
lekarskich różnych specjalności, porady lekarskie, leczenie, 
badania i terapia psychologiczna, profilaktyka i inne usłu-
gi w szeroko rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, usługi 
w zakresie medycyny pracy, medyczna opieka pielęgniarska.

(210) 538796 (220) 2022 01 17
(731) KUCZYŃSKA JULIA MAFFASHION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EPPRAM
(510), (511) 18 Aktówki, Bagaż, Bigle do torebek, Etui 
na karty [portfele], Etui na karty kredytowe (portfele), Etui 
na klucze, Futro, Imitacje skóry, Kosmetyczki bez wypo-
sażenia, Kufry bagażowe, Nosidełka [plecaki] do noszenia 
niemowląt, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na cie-
le, Obroże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Organizery 
podróżne przystosowane do bagażu, Parasole, Plecaki, 
Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Po-
krowce na parasole, Portmonetki z siatki oczkowej, Prze-
ciwsłoneczne parasole, Przywieszki do bagażu, Skóra 
kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra surowa 
lub półprzetworzona, Skóra wtórna, Skóry bydlęce, Skóry 
zwierzęce, Skórzane smycze, Szelki do prowadzenia dzieci, 
Sznurkowe siatki na zakupy, Sznurówki skórzane, Sztuczna 
skóra, Teczki konferencyjne, Teczki na nuty, Torby, Torby 
na zakupy, Torby na zakupy na kółkach, Torby plażowe, 
Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby turystyczne, To-
rebki, Walizki, Walizki z kółkami, Walizki z napędem elek-
trycznym, Worki na obrok, Wyprawione skóry, Wyroby ry-
marskie, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Banda-
ny na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca 
pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, 
Body (bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki 
do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, 
Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne 
stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy 
[odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabar-
dyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obu-
wie], Kamizelki, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury 
[odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzie-
ży, Kimona, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, 
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majt-
ki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Mantyle, 
Maski na oczy do spania, Mufki [odzież], Mundury, Na-
krycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona, 
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Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obu-
wie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, 
Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, 
Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież papierowa, 
Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież 
z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia meta-
lowe do obuwia, Opaski na głowę, Osłonki na obcasy, Pal-
ta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie 
pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], 
Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pele-
ryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurt-
ki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, 
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Pod-
szewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki 
do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłania-
jące pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice 
narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawicz-
ki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sarongi, 
Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódni-
co-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje 
przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia 
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szarfy [do ubrania], Szlafroki, Śliniaki niepapiero-
we, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni 
pod stopy, Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filco-
we], Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], 
Wyroby pończosznicze.

(210) 538835 (220) 2022 01 19
(731) KAZKONDU AHMET, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEAT POINT
(510), (511) 43 Restauracje z grillem, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 538839 (220) 2022 01 19
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE Jurajska GREEN TEA musssująca

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 26.04.01, 25.01.01, 29.01.15, 24.17.02

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we na bazie herbaty.

(210) 538840 (220) 2022 01 19
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ICE Jurajska BLACK TEA musssująca

(531) 05.03.13, 05.03.15, 24.17.02, 25.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.18, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we na bazie herbaty.

(210) 538843 (220) 2022 01 19
(731) NIZIO KAROL, Biłgoraj
(540) (znak słowny)
(540) NIZIO
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby 
mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ole-
je i tłuszcze jadalne, Oleje i tłuszcze, 30 Lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 31 Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, 33 Napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 538845 (220) 2022 01 19
(731) FPH POŁONINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUZJA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.20
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Sorbety [napoje], 
Napoje izotoniczne, Napoje półmrożone, Napoje proteino-
we, Napoje węglowodanowe, Napoje zawierające witaminy, 
Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierają-
ce elektrolity, Aromatyzowane napoje gazowane, Mrożone 
napoje gazowane, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje słodowe, Koktajle 
[bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje bezalkoholowe na bazie 
owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bez-
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alkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], 
Napoje na bazie orzechów i soi, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Napoje bezalkoholowe 
na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe wzbo-
gacone witaminami i solami mineralnymi, Soki gazowane, 
Organiczny sok owocowy, Soki warzywne [napoje], Skoncen-
trowane soki owocowe, Gazowane soki owocowe, Mieszane 
soki owocowe, Soki owocowe [napoje], Koncentraty soków 
owocowych, Soki warzywne, Napoje zawierające głównie 
soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych.

(210) 538846 (220) 2022 01 19
(731) FPH POŁONINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUZJA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.20
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Sorbety [napoje], 
Napoje izotoniczne, Napoje półmrożone, Napoje proteino-
we, Napoje węglowodanowe, Napoje zawierające witaminy, 
Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierają-
ce elektrolity, Aromatyzowane napoje gazowane, Mrożone 
napoje gazowane, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje słodowe, Koktajle 
[bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje bezalkoholowe na bazie 
owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bez-
alkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], 
Napoje na bazie orzechów i soi, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Napoje bezalkoholowe 
na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe wzbo-
gacone witaminami i solami mineralnymi, Soki gazowane, 
Organiczny sok owocowy, Soki warzywne [napoje], Skoncen-
trowane soki owocowe, Gazowane soki owocowe, Mieszane 
soki owocowe, Soki owocowe [napoje], Koncentraty soków 
owocowych, Soki warzywne, Napoje zawierające głównie 
soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych.

(210) 538852 (220) 2022 01 20
(731) NOWICKI FILIP ICHESTER, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICHESTER

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy, Kosmetyki do makijażu, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Lakiery do paznokci, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Szampony, Maski kosmetyczne, Prepa-
raty do demakijażu, Farby do włosów, Odżywki do włosów, 
Proszki do prania, 35 Usługi handlu detalicznego i/lub hur-
towego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego 
i/lub hurtowego w zakresie perfum, Sprzedaż internetowa 
kosmetyków i perfum, Reklama, Reklama za pośrednictwem 
Internetu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośred-
nictwem Internetu, Aukcje internetowe.

(210) 538854 (220) 2022 01 20
(731) WŁOCH KAROLINA JUSTYNA, KOŚCIUK GRAŻYNA 

RAK-SERVICE KONCESJONOWANA AGENCJA 
OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAK SERVICE SECURITY AGENCJA OCHRONY

(531) 03.09.16, 24.01.09, 24.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 
29.01.14

(510), (511) 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, Usługi bezpieczeństwa w za-
kresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Monito-
ring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ochro-
na obiektów za pośrednictwem zdalnych systemów moni-
torowania, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ochrona 
osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi zabezpieczania 
budynków, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicz-
nych, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Usługi w za-
kresie ochrony fizycznej.

(210) 538861 (220) 2022 01 20
(731) CHROBOT KAROLINA CZASU KROPLA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czasukropla

(531) 24.17.02, 24.17.08, 26.11.01, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, Usługi 
medyczne.

(210) 538867 (220) 2022 01 19
(731) MUSIK PATRYCJA ELADO, Woźniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ELADO

(531) 26.04.22, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetle-
nie wystawowe, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ścien-
ne, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie solarne, Oświe-
tlenie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie 
nastrojowe, Oświetlenie sufitowe, Elementy oświetleniowe, 
Reflektory oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Szkło 
oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Wyposażenie 
oświetleniowe, Oświetleniowe oprawy, Instalacje oświetle-
niowe, Urządzenia oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, 
Lampy oświetleniowe, Rury oświetleniowe, Latarnie oświe-
tleniowe, Żaluzje oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, 
Osprzęt do oświetlenia, Oświetlenie nastrojowe LED, Żarówki 
oświetleniowe LED, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Flu-
orescencyjne urządzenia oświetleniowe, Oprawy oświetle-
niowe sufitowe, Oświetleniowe lampy wyładowcze, Ozdob-
ne zestawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe LED, 
Przenośne lampy [oświetleniowe], Neonowe lampy oświe-
tleniowe, Mobilne wieże oświetleniowe, Instalacje do oświe-
tlania choinek, Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie 
pulpitów na nuty, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Elek-
tryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Miniaturo-
we żarówki oświetleniowe, Ozdobne oświetlenie na gaz, 
Lampy do bezpiecznego oświetlenia, Osprzęt do oświetle-
nia światłowodowego, Halogenowe instalacje oświetlenia 
scenicznego, Oświetlenie sufitowe typu downlight, Kinkiety 
[osprzęt oświetlenia elektrycznego], Oświetlenie do monta-
żu na ścianie, Lampy do celów oświetleniowych, Elementy 
oświetleniowej instalacji elektrycznej, Elementy elektrycznej 
instalacji oświetleniowej, Urządzenia i instalacje oświetlenio-
we, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], 
Przewody świetlne do celów oświetleniowych, Elementy 
instalacji oświetleniowej na podczerwień, Stojące lampy, 
Zwieńczenia lamp, Uchwyty lamp, Podstawy lamp, Lampy 
próżniowe, Lampy LED, Lampy podłogowe, Lampy biurko-
we, Lampy awaryjne, Lampy fluorescencyjne, Lampy stoło-
we, Lampy studyjne, Lampy wiszące, Lampy halogenowe, 
Lampy stojące, Lampy elektryczne, Lampy łukowe, Opraw-
ki do lamp, Osłony do lamp, Zawieszenia do lamp, Abażury 
do lamp, Reflektory do lamp, Sufitowe lampy wiszące, Elek-
tryczne lampy żarowe, Ozdoby choinkowe [lampy], Oświetle-
nie dachowe [lampy], Kolorowe światełka do dekoracji świą-
tecznych, Sznury kolorowych lampek do celów dekoracyj-
nych, Lampy do dekoracji świątecznych, Światła do dekoracji 
świątecznych, Elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, 
Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, Pod-
świetlane przyciski, Podświetlane kule dyskotekowe, Żarówki 
lamp tylnych, Żarówki fluorescencyjne, Elektryczne żarówki 
fluorescencyjne, Żarówki kierunkowskazów, Żarówki haloge-
nowe, Żarówki do latarek, Żarówki i akcesoria do nich, Lampki 
nocne, Lampki biurkowe, Lampki nocne [inne niż świeczki], 
Lampki do czytania, Lampki na choinki świąteczne, Lampki 
przyczepiane do książki, Lampki elektryczne na choinki, Świa-
tełka linkowe, łańcuchy z lampkami, Reflektory, 20 Statuetki, 
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucz-
nych, zawarte w tej klasie, Poduszki, Łóżka, pościel, materace, 

poduszki, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki wspierające 
szyję, Poduszki na siedzenia, Poduszki ozdobne, Poduszki 
lateksowe, Poduszki dekoracyjne, Poduszki dmuchane, Po-
duszki na siedzenia do krzeseł, Poduszki w kształcie litery U, 
Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, Rolety okien-
ne tekstylne wewnętrzne, Pokrycia z materiałów tekstylnych 
[dopasowane] na meble, Nakrycia z materiałów tekstylnych 
[dopasowane] na meble, Uchwyty do zasłon, nie z materia-
łów tekstylnych, Poduszki na krzesła, Poduszki - podkładki 
na krzesła, 24 Tekstylia, Zasłony tekstylne, Chorągiewki tek-
stylne, Flagi tekstylne, Chusteczki tekstylne, Powlekane tek-
stylia, Metki tekstylne, Etykiety tekstylne, Obrusy tekstylne, 
Serwetki tekstylne, Tekstylne proporce, Tekstylne ręczniki 
kuchenne, Tekstylia do sypialni, Bielizna stołowa tekstylna, 
Mieszane materiały tekstylne, Nietkane materiały tekstylne, 
Gotowe zasłony tekstylne, Jednorazowa pościel tekstylna, 
Tekstylne obramowania zasłon, Tekstylne artykuły kąpie-
lowe, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylne poszwy na kołdry, 
Tekstylne myjki do twarzy, Myjki do twarzy tekstylne, Bieżniki 
stołowe tekstylne, Materiały tekstylne nietkane, Kuchenne 
ręczniki [tekstylne], Tekstylia do owijania żywności, Pościel 
jako materiały tekstylne, Tkaniny, Bielizna pościelowa i koce, 
Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna pościelowa i stołowa, 
Bielizna pościelowa z papieru, Bielizna stołowa, Baldachimy 
(bielizna pościelowa), Bielizna pościelowa, Bielizna frotowa, 
Bielizna kuchenna, Bielizna do celów domowych, Bielizna 
stołowa z materiałów tekstylnych, Nieduże artykuły tekstylne 
[bielizna stołowa], Serwetki tekstylne [bielizna stołowa], Bie-
lizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna kąpie-
lowa, z wyjątkiem odzieży, Podstawki pod napoje w postaci 
bielizny stołowej, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twa-
rzy, Ręczniki, Poszwy na poduszki, Poszwy na kołdry, Zasłony 
i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, Firanki koronko-
we, Zasłony, Zasłony gotowe, Zasłony z tworzyw sztucznych, 
Zasłony z materiałów tekstylnych, Zasłony wewnętrzne i ze-
wnętrzne, Materiały na zasłony, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem, Usługi handlu detalicznego do-
tyczącego tekstyliów domowych, Usługi handlu hurtowego 
dotyczącego tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa do-
mowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicz-
nego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lampami LED, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z żarówkami i akcesoriami do nich, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z lampkami nocnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami LED, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z żarówkami i akcesoriami 
do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampkami 
nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.

(210) 538870 (220) 2022 01 20
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 538882 (220) 2022 01 20
(731) GÓRNIK MARTA, GÓRNIK MARCIN REDVET  

SPÓŁKA CYWILNA, Bogatynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) redvet

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, chirurgia weteryna-
ryjna, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki 
lub leczenia, usługi prowadzenia prac badawczych i rozwo-
jowych w zakresie ochrony zdrowia i życia zwierząt, usługi 
w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału bio-
logicznego do badań laboratoryjnych, usługi wykonywania 
badań laboratoryjnych.

(210) 538915 (220) 2022 01 21
(731) NOWICKA MAŁGORZATA, SENGER RADOSŁAW 

MIEJCZYSTO.PL SPÓŁKA CYWILNA, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m miejczysto.pl chemia papiery opakowania

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.13
(510), (511) 3 Antypoślizgowe płyny do podłóg, Aerozole 
czyszczące, Aerozole odtłuszczające, Artykuły do wybielania, 
Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do użytku do-
mowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, 
Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty do zmywania 
naczyń w zmywarkach, Detergenty do zmywarek do naczyń, 
Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Aromaty w aerozo-
lu przeznaczone do pomieszczeń, Mydło [detergent], Płyny 
do prania, Płyny do prania chemicznego, Pasta do podłogi, 
Mydła, Mydła do rąk, Mydła toaletowe, Mydła w płynie, 5 Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Dezodoranty aromatyzujące 
do ubikacji, Dezodoranty do WC, Preparaty do odświeżania 
powietrza, Odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza 
w sprayu, Preparaty antybakteryjne, Mydła antybakteryjne, 
Mydła dezynfekujące, 6 Dozowniki papieru toaletowego, mo-
cowane na stałe, metalowe, Folie metaliczne do zawijania, 
Dozowniki metalowe do dozowania ręczników (montowane 
na stałe), Dozowniki ręczników papierowych [montowane 
na stałe, metalowe], Metalowe dozowniki na ręczniki, moco-
wane na stałe, 11 Bezdotykowe suszarki do rąk, Elektryczne su-
szarki do rąk na gorące powietrze, Elektryczne suszarki do rąk 
wykorzystujące ciepłe powietrze, Elektryczne suszarki do rąk, 
16 Worki do koszy na śmieci, Higieniczne ręczniki papierowe 
do rąk, Ręczniki kuchenne w rolkach, Papier toaletowy w rol-
kach, Toaletowy papier, Ręczniki papierowe, Ręczniki papiero-
we do czyszczenia, Materiały amortyzujące lub wyściełające 
wykonane z papieru używane jako opakowania, Opakowania 

kartonowe, Opakowania na żywność, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, Szczelne opakowania z tektury, Tektura na opako-
wania, Papier i karton, Przemysłowy papier i karton, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Folia bąbelkowa do pakowania, 
Folia spożywcza, Chusteczki higieniczne, 20 Dozowniki papie-
ru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, Dozowniki 
ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], Dozowniki 
do ręczników mocowane na stałe, 21 Czyszczenie (gąbki do 
-), Dozowniki do ręczników papierowych, Ściereczki do czysz-
czenia [szmatki], Dopasowane dozowniki papieru do wyciera-
nia, osuszania, polerowania i czyszczenia, Dopasowane stojaki 
na papier do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, 
Dopasowane uchwyty na papier do wycierania, osuszania, 
polerowania i czyszczenia, Dozowniki do mydła w płynie, Do-
zowniki do mydła w płynie [do celów domowych], Dozowniki 
mydła, Dozowniki mydła do rąk, Dozowniki mydła w płynie, 
Kosz na śmieci, Kosze na śmieci, Kosze na śmieci do użytku 
domowego, Kosze na śmieci papierowe, Kosze na śmieci z pe-
dałem, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], Meta-
lowe kosze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, 
Pojemniki na śmieci i odpadki, Przybory do czyszczenia toale-
ty i łazienki, Biodegradowalne tacki, Biodegradowalne talerze, 
Biodegradowalne talerze na bazie masy papierniczej.

(210) 538917 (220) 2022 01 21
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) Lay’s - Na małe niezapomniane chwile
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produkty mleczne, 
Oleje i tłuszcze jadalne, Dipy, Sery, Jogurt, Orzechy jadalne, 
Przetworzone orzechy, Przetworzone nasiona jadalne, Bato-
ny na bazie orzechów, Mieszanki owoców i orzechów, Chip-
sy ziemniaczane, Chrupki ziemniaczane, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski na bazie soi, Chipsy sojowe, Przekąski 
na bazie owoców, Chipsy owocowe, Chipsy z jukki, Wołowina 
gotowa do spożycia, Suszona wołowina w paskach, Skwarki 
wieprzowe w formie prażynek, Sałatki warzywne, Pasty owo-
cowe i warzywne, Przekąski i chipsy na bazie warzyw, Gotowe 
do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków 
i chipsów, orzechów, produktów z orzechów, nasion, owo-
ców, warzyw i ich kombinacji, Przekąski i pasty na bazie roślin 
strączkowych, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Sztuczna kawa, Cu-
kier, Ryż, Tapioka, Sago, Mąka, Preparaty zbożowe, Chleb, Ciast-
ka, Wyroby cukiernicze, Lody jadalne, Miód, Melasa, Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), 
Przyprawy, Produkty zbożowe, Przetworzone ziarna, Przekąski 
wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki ziem-
niaczanej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Krakersy, Chip-
sy taco, Chipsy tortilla, Chipsy na bazie mąki, Chipsy na bazie 
ziaren, Chipsy na bazie zbóż, Batony na bazie zbóż, Batony 
zbożowe i batony energetyczne, Przekąski na bazie ryżu, 
Chipsy ryżowe, Chrupki ryżowe, Krakersy ryżowe, Ryż prażony, 
Wafle ryżowe, Przekąski z kukurydzy, Przetworzona kukurydza, 
Popcorn, Kukurydza palona, Chrupki kukurydziane, Przekąski 
na bazie kukurydzy, Wyciskane przekąski zawierające kukury-
dzę, Cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], Precle, 
Granola, Batony na bazie granoli, Zboża przetworzone, Batony 
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców 
[wyroby cukiernicze], Sosy salsa, Sosy, Orzechy w polewie [wy-
roby cukiernicze], Przekąski na bazie granoli, Gotowe do spo-
życia przekąski składające się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż 
i ich kombinacji.
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(210) 538921 (220) 2022 01 21
(731) SMILELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SmileliNET
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputero-
we, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające wymianę informacji, Komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie graficzne, 
Komputerowe oprogramowanie układowe, 44 Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot 
ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 538922 (220) 2022 01 21
(731) SMILELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Smileline
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Leczenie stomatologiczne, Leczenie ortodontycz-
ne, Telemedycyna.

(210) 538955 (220) 2022 01 21
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) METFORMAX COMBI
(510), (511) 5 Produkty, preparaty i substancje farmaceu-
tyczne.

(210) 538965 (220) 2022 01 24
(731) DOORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milejowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLAS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 6 Drzwi aluminiowe, Drzwi metalowe, Metalowe 
drzwi izolujące, Metalowe drzwi bezpieczeństwa, Przechylne 
drzwi metalowe, Pancerne drzwi metalowe, Framugi drzwi 
metalowe, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi 
ogrodowe, Metalowe drzwi przesuwne, Metalowe drzwi 
zwijane, Metalowe drzwi obrotowe, Metalowe drzwi prze-
ciwpożarowe, Drzwi metalowe garażowe, Oszklone drzwi 
metalowe, Metalowe drzwi harmonijkowe, Zewnętrzne 
drzwi metalowe, Metalowe drzwi składane, Drzwi wahadło-
we metalowe, Drobnica metalowa do drzwi, Futryny meta-
lowe drzwiowe, Haki z metalu do drzwi, Metalowe elementy 
drzwi, Metalowe obramowania drzwi, Ościeżnice drzwiowe 
metalowe, Metalowe odbojniki drzwiowe, Metalowe oścież-
nice do drzwi, Metalowe ramy do drzwi, Metalowe przytrzy-
mywacze do drzwi, Metalowe łańcuchy do drzwi, Metalowe 
okucia do drzwi, Metalowe elementy do hamowania drzwi, 
Odrzwia metalowe, Okucia metalowe do drzwi, Zasuwy 
drzwiowe metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Okna 
metalowe, Okucia metalowe do okien, 19 Drzwi niemetalo-

we, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi prze-
ciwpożarowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi oszklo-
ne, niemetalowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, drzwi 
wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe, niemetalowe, 
Futryny drzwiowe drewniane, Drewniane ościeżnice drzwio-
we, Obudowy drzwiowe niemetalowe, Futryny drzwiowe, 
niemetalowe, Ościeżnice drzwiowe, niemetalowe, Płyty 
drzwiowe, niemetalowe, Drzwi podnoszone do góry, nieme-
talowe, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Drzwi wy-
konane z plastiku do budynków, Drzwi wykonane z drewna 
do budynków, Okna niemetalowe, Okiennice niemetalowe, 
Okiennice drewniane, Obramowania okien, niemetalowe, 
Fasady okien (niemetalowe), Drewniane ramy okien, Słupki 
okienne, niemetalowe, Ramy okienne, niemetalowe, Parape-
ty okienne, niemetalowe, Niemetalowe ościeżnice do okien, 
Okiennice z tworzyw sztucznych, Ramy okienne z tworzyw 
sztucznych, Niemetalowe ramy do okien świetlikowych 
do użytku w budynkach, 35 Usługi handlu detalicznego 
w zakresie materiałów budowlanych, Zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych.

(210) 538971 (220) 2022 01 24
(731) DEREHAJŁO AGNIESZKA, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORN86’ best sunglasses

(531) 27.05.01, 27.07.01, 24.17.01
(510), (511) 9 Modne okulary przeciwsłoneczne, Nakładki 
na okulary słoneczne na magnes, Okulary, Okulary anty-
refleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary dla rowerzystów, 
Modne okulary, Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, 
Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary 
przeciwsłoneczne, Ochronne okulary, Ochronne (Okulary -) 
do uprawiania sportu, Okulary 3D do odbiorników telewizyj-
nych, Okulary 3D, Okulary do czytania.

(210) 538972 (220) 2022 01 21
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,  

Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowny)
(540) Kochaj Mlekovitę i jedz to co najlepsze
(510), (511) 29 Mleko, Jogurt, Śmietana, Kefir, Maślanka, Na-
poje mleczne, Koktajle mleczne, Zsiadłe mleko, Mleko skon-
densowane, Masło, Sery, Twarogi, Tofu.

(210) 538973 (220) 2022 01 24
(731) SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 538974 (220) 2022 01 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO 

PRODUKCYJNE NAFTOCHEM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Naftoform
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe do smarowania powierzchni.

(210) 538975 (220) 2022 01 24
(731) K&W EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K&W EXPERT ModulAir

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 
26.11.08, 26.11.13

(510), (511) 11 Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry 
do oczyszczania powietrza, Filtry do wyciągów spalin [części 
instalacji domowych lub przemysłowych], Filtry powietrza 
[części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], Fil-
try powietrza do instalacji przemysłowych, Filtry powietrza 
do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych, In-
stalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia do filtrowania 
pyłków.

(210) 538976 (220) 2022 01 24
(731) DUBISZ-UCHERSKA MAGDALENA, SAS-KUSEK 

MAŁGORZATA PM&PM SPÓŁKA CYWILNA, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAIR PLAY PRYWATNA SZKOŁA

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 538978 (220) 2022 01 24
(731) POŁCZYŃSKI WIESŁAW, Malechowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT ŚRODOWISKO

(531) 03.07.21, 03.07.24, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 
26.11.01, 26.11.08, 27.05.01

(510), (511) 35 Usługi zarządzania aktami, mianowicie in-
deksowanie dokumentów dla osób trzecich, Zarządzanie 
dokumentacją biznesową, Sporządzanie dokumentów, 
37 Naprawcze roboty budowlane, Nadzór nad robotami bu-
dowlanymi, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne 
związane z publicznymi robotami budowlanymi, Budownic-
two, Budowa systemów odwadniających, Budowa instalacji 
wodociągowych, Instalacja przewodów wodociągowych, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodocią-
gowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji 
wodociągowych, Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ście-
kowych.

(210) 538980 (220) 2022 01 24
(731) BUDYCH MACIEJ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAY SMART

(531) 16.01.16, 24.15.01, 24.15.11, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z konsolami do gier, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z konsolami do gier, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przenośnymi [podręcznymi] elektronicznymi grami wideo, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przenośnymi [pod-
ręcznymi] elektronicznymi grami wideo, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z futerałami ochronnymi do urządzeń 
do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z futerałami ochronnymi 
do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wi-
deo, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami wideo 
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych.

(210) 538981 (220) 2022 01 24
(731) SROKA PATRYK, Warzymice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERSATILE

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bi-
żuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bransoletkami (bi-
żuterią), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bransoletka-
mi (biżuterią), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
szyjnikami (biżuterią), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z naszyjnikami (biżuterią).
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(210) 538987 (220) 2022 01 24
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Dar Pomorza
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wód-
ka, Likiery, Wino, Whisky, Rum, Gin, Brandy, Tequila.

(210) 538988 (220) 2022 01 24
(731) AMPQ PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Biery

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EcoTraps

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.05.07, 26.04.02
(510), (511) 21 Pułapki na zwierzęta, Pułapki na szkodniki, 
Pułapki na gryzonie, Pułapki na myszy, Pułapki na szczury.

(210) 538991 (220) 2022 01 24
(731) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUGO CAR CHARGERS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego służące do ob-
sługi stacji ładowania samochodów elektrycznych, Aplikacje 
mobilne, Aplikacje mobilne służące do obsługi stacji ładowa-
nia samochodów elektrycznych, Oprogramowanie, Opro-
gramowanie służące do obsługi stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych, Aparatura i urządzenia do gromadze-
nia elektryczności, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządze-
nia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Kompo-
nenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia i przyrządy 
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia 
energetyczne sieci zasilających, Urządzenia do transmisji 
za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, Urządzenia 
do regulowanego zasilania, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Przyrządy do dystrybucji elektryczności, 
Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Przetworniki 
prądu stałego, Konwertery prądu stałego, Konwertery prą-
du stałego/prądu zmiennego, Jednostki energii elektrycznej, 
Elektryczne zespoły sieci zasilającej, Aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, 35 Marketing dotyczący 
promocji, Promocja sprzedaży, Rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie 
w zakresie zamówień zakupowych, Informacja handlowa, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Organizowanie 
targów i wystaw, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Wszystko w zakresie promowania pojazdów 

elektrycznych, 37 Usługi ładowania pojazdów elektrycznych, 
Ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych, Wy-
miana akumulatorów w samochodach elektrycznych, Kon-
serwacja samochodów elektrycznych, Naprawa samocho-
dów elektrycznych, Czyszczenie samochodów elektrycz-
nych, Polerowanie samochodów elektrycznych, Konserwa-
cja i naprawa części i akcesoriów do pojazdów elektrycznych, 
Wymiana opon, Instalowanie prostowników do ładowania 
akumulatorów, Montaż części pojazdów elektrycznych, Mon-
taż akcesoriów do pojazdów elektrycznych, Naprawa pojaz-
dów elektrycznych, Usługi doradcze w zakresie ładowania 
pojazdów elektrycznych, 42 Platforma jako usługa [PaaS], 
Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogra-
mowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, tre-
ści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] służące 
do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych, 
Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące 
do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych.

(210) 538997 (220) 2022 01 24
(731) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przęsocin
(540) (znak słowny)
(540) ROBOTEC
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Maszyny i urzą-
dzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do ro-
bót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego 
i górnictwa, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przeno-
szenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, my-
jące i piorące, Roboty do użytku przemysłowego, Maszyny 
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny 
i roboty kuchenne elektryczne, Mechanizmy robotyczne 
do przenoszenia, Mechanizmy robotyczne do transportu, 
Mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, Odku-
rzacze roboty, Roboty do czyszczenia do celów domo-
wych, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], Roboty 
do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty do transportu 
bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty koszące, Ro-
boty pralnicze i czyszczące do gospodarstwa domowego 
ze sztuczną inteligencją, Roboty sprzątające, Roboty trans-
portowe, Roboty ziemne (Maszyny do -), Robotyczne kom-
binezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do celów me-
dycznych, Szlifierki, Odkurzacze, Roboty sprzątające na po-
trzeby gospodarstwa domowego, Odkurzacze komercyjne, 
Odkurzacze do czyszczenia, Szlifierki i myjki do podłóg, ścian 
i okien, Myjki do drzwi i okien, Elektryczne myjki do okien, 
Automatyczne odkurzacze do drzwi i okien, Odkurzacze 
parowe, Roboty odkurzające, Roboty czyszczące do użytku 
domowego lub komercyjnego, Roboty czyszczące do drzwi 
i okien, Zmywarki do podłóg, Zmywarki do podłóg, odku-
rzacze, Części i akcesoria do odkurzaczy, Dysze do odkurza-
czy, Kosiarki do trawy, Roboty do czyszczenia drzwi i okien, 
Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny do komercyjnego 
czyszczenia podłóg, Kosiarki do trawy (maszyny), Automa-
tyczne maszyny do mycia okien do użytku konsumenckie-
go, Kosiarki do trawy i ich części, w tym części do automa-
tyzacji kosiarek do trawy, Maszyny automatyczne do użytku 
w dziedzinie konserwacji wnętrz budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, operacji wojskowych, egzekwowania prawa, 
lotnictwa, górnictwa, telekomunikacji, rolnictwa, usuwania 
odpadów, badań podwodnych, badań naukowych oraz po-
szukiwania i ratownictwa, Aparatura czyszcząca, Maszyny 
czyszczące, Urządzenie do czyszczenia podłóg, Automa-
tyczne urządzenie czyszczące do czyszczenia mokrych lub 
wodnych powierzchni, Aparaty do czyszczenia domowego, 
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roboty do czyszczenia mokrych lub wodnych powierzch-
ni, Części zamienne i akcesoria do tych towarów, Maszyny, 
a mianowicie zamiatarki, maszyny czyszczące, myjące i pio-
rące, Roboty (maszyny) oraz elektryczne maszyny i aparaty 
do czyszczenia, w szczególności elektryczne, Maszyny i apa-
raty do czyszczenia, Elektryczne maszyny i aparaty do szam-
ponowania dywanów, Instalacje do centralnego odkurzania, 
Urządzenia do czyszczenia parowe, Instalacje odsysające pył 
do czyszczenia, Zamiatarki drogowe [samojezdne], Roboty 
zamiatające podłogi, Roboty czyszczące podłogi, Roboty 
mopujące do podłóg, Roboty czyszczące, zamiatające i mo-
pujące podłogi, Elektryczne maszyny i aparaty do sprzątania, 
w szczególności do zastosowania w dziedzinie utrzyma-
nia wnętrz domów i budynków komercyjnych, Automaty 
do stosowania w dziedzinie konserwacji wnętrz gospo-
darstw domowych i budynków komercyjnych, a mianowicie 
odkurzacze, maszyny wykorzystujące wodę i/lub chemikalia 
do czyszczenia powierzchni okien, maszyny wykorzystują-
ce chusteczki i podkładki z papieru, tkanin lub tkanin oraz 
maszyny do prania, szorowania, polerowania, mopowania  
i/lub suszenia powierzchni podłóg, Automatyczne urządze-
nia do czyszczenia basenów, a mianowicie roboty do czysz-
czenia basenów, Roboty do czyszczenia pionowych po-
wierzchni lub ścian, Zrobotyzowane urządzenia czyszczące, 
a mianowicie roboty do czyszczenia rynien, Zdalnie sterowa-
ne urządzenia czyszczące, a mianowicie roboty do czyszcze-
nia rynien, Części konstrukcyjne i zamienne oraz armatura 
do automatycznych maszyn do mycia okien, odkurzaczy 
i robotów przemysłowych do stosowania w dziedzinie kon-
serwacji wnętrz gospodarstw domowych i budynków ko-
mercyjnych.

(210) 538999 (220) 2022 01 25
(731) CENDROWSKI ANDRZEJ, CENDROWSKI MAREK, 

CENDROWSKI MARIUSZ AMAR CENDROWSCY 
SPÓŁKA CYWILNA, Kruklanki

(540) (znak słowny)
(540) AMAR
(510), (511) 6 Drut, Drut nieelektryczny pleciony, Drut ze sta-
li, Druty na liny, Drut metalowy [metale nieszlachetne], Druty 
naciągowe z metalu, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Wią-
zania z drutu, Przewody drutowe z metali nieszlachetnych, 
nieelektryczne, Metalowe przewody drutowe do wiązania 
przedmiotów, Przewody nieelektryczne i przewody drutowe 
z metali nieszlachetnych, Sprężyny z metalu, Sprężyny [drob-
nica metalowa], 7 Maszyny do wyrobu drutów, Maszyny 
do formowania drutu, Wiertła górnicze, Świdry górnicze, Ma-
szyny dla górnictwa, Sita do ziemi [maszyny], Sita [maszyny 
lub części maszyn], Przesiewacze, Maszyny do przesiewania, 
Instalacje do przesiewania, Maszyny do przesiewania zie-
mi, Urządzenia do przesiewania kamienia [maszyny], Wałki 
przesiewające [części do maszyn], Sprężyny [części maszyn], 
Sprężyny amortyzujące do maszyn, Separatory sitowe wibra-
cyjne [maszyny], Sita stosowane w przemyśle celulozowym 
[części maszyn], Sita stosowane w przemyśle papierniczym 
[części maszyn], Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewacze 
do oddzielania żwiru [części maszyn], Przesiewacze do sor-
towania rudy [części do maszyn], Przesiewacze do sortowa-
nia skał [części do maszyn], Gumowe bieżnie do stosowania 
w układach gąsienicowych w maszynach górniczych.

(210) 539000 (220) 2022 01 25
(731) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TWÓJ LEKARZ w Warszawie

(531) 02.01.10, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 28.05.99
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z le-
czeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem 
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, 
Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirur-
gia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń 
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, 
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, 
Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie od-
wykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Le-
czenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze ho-
dowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, 
Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, 
Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc 
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychod-
nie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków 
recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Te-
rapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udzia-
łem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących oso-
bom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kie-
runku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń 
koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur 
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usłu-
gi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi 
ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, 
Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego 
zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, 
Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultu-
ry, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wy-
krycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie 
higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usłu-
gi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie 
muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi 
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla 
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą 
in vitro, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszcze-
pianie włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierają-
cych gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów 
chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypo-
życzanie urządzeń do układania włosów, Zdalne monitoro-
wanie danych medycznych do diagnozowania medycznego 
i leczenia, Zooterapia.

(210) 539003 (220) 2022 01 25
(731) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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



Nr  ZT08/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 121

(540) Twój lekarz w Warszawie

(531) 02.01.10, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 28.05.99
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z le-
czeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem 
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewo-
we, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, 
Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie 
zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pie-
lęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pie-
lęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implanta-
cja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki 
odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych 
w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgo-
słupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, 
Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie 
próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Prze-
kłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, 
Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farma-
ceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką, 
Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Udostępnianie 
zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościa-
mi, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych 
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań 
przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), 
Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych 
do celów transplantacji medycznej, Usługi dentystyczne, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania wło-
sów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki po-
porodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi ortodontycz-
ne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, Usługi salonów 
fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi solariów, 
Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, 
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakre-
sie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w za-
kresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełno-
sprawności intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla lu-
dzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie 
medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie muzykoterapii, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie 
szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w za-
kresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwierząt, 
Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie 
włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz 
do celów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicz-
nych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie 
urządzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie da-
nych medycznych do diagnozowania medycznego i lecze-
nia, Zooterapia.

(210) 539015 (220) 2022 01 24
(731) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE

(531) 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe.

(210) 539041 (220) 2022 01 25
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.11.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Oprogramowanie do zarządzania procesem 
rekrutacji pracowników, 35 Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, Rekrutacja personelu, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo w za-
kresie rekrutacji personelu, Dostarczanie informacji doty-
czących rekrutacji pracowników, Przeprowadzanie testów 
osobowości do celów rekrutacji, Usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej.

(210) 539049 (220) 2022 01 25
(731) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój lekarz w Warszawie

(531) 02.01.10, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 28.05.99
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z le-
czeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem 
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, 
Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirur-
gia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń 
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, 
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywia-



122 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT08/2022

nia, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze 
hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, 
Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, 
Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc 
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przy-
chodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie 
leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowa-
nie, Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia 
z udziałem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących 
osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kie-
runku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń 
koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur 
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi 
opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi orto-
dontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, Usługi sa-
lonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi sola-
riów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, 
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie 
akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie 
badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnospraw-
ności intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi 
w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycyny 
regeneracyjnej, Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w za-
kresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie szczepień, Usługi 
w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie urody dla ludzi, 
Usługi w zakresie urody dla zwierząt, Usługi weterynaryjne, 
Usługi zapładniania metodą in vitro, Usługi związane z banka-
mi tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, Wynajem butelek 
i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wy-
najmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowa-
nia medycznego i leczenia, Zooterapia.

(210) 539071 (220) 2022 01 25
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) if InnFerm

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Pasze dla zwierząt, komponenty do wyrobu 
pasz, śruty, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt, do-
datki odżywcze nielecznicze dla zwierząt, Karma dla drobiu, 
preparaty zwiększające niesienie się, produkty do tuczenia 
zwierząt, 44 Usługi w zakresie rolnictwa - mieszanie pasz, 
doradztwo rolnicze.

(210) 539080 (220) 2022 01 26
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) sunvibe
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplemen-
ty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety zawierające lecytynę, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplemen-
ty diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Lecznicze napoje mineralne, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci su-
plementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Pre-
paraty medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające 
apetyt, Dodatki odżywcze, Napoje witaminizowane, Błonnik 
pokarmowy.

(210) 539106 (220) 2022 01 26
(731) MALIŃSKI TOMASZ THIS WAY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEALTHY BEAUTY

(531) 05.05.19, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy 
samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznok-
ci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyelinery 
[kosmetyki], Kolorowe kosmetyki do oczu, Koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące 
promieniowanie słoneczne, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosme-
tyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do sa-
moopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki 
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i prepa-
raty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecz-
nicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosme-
tyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, 
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kre-
mów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosme-
tyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
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do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Nawil-
żające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy 
do skóry [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmety-
ki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Podkłady do paznokci [ko-
smetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Żele nawilżające [kosmetyki], Kosmetyczne peelingi do ciała, 
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ce-
lów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do twarzy, Peelin-
gi złuszczające do ciała, 41 Szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody, 44 Depilacja woskiem, Kosmetyczne usuwanie lase-
rem zbędnych włosów, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi 
zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi 
woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi 
woskowania ciała ludzkiego, Usługi wizażystów, Usługi w za-
kresie zabiegów upiększających, Usługi w zakresie usuwania 
włosów, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi terapii 
mikroigłowej, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie 
makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgna-
cji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, Usługi opalania natryskowego, Usługi opalania 
skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi pielęgnacji 
paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji 
stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi salonów fryzjersko-
-kosmetycznych, Usługi salonów piękności, Usługi salonów 
pielęgnacji paznokci, Usługi spa, Usługi manicure i pedicure, 
Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi doradztwa związane 
z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi 
farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi fizjoterapii.

(210) 539109 (220) 2022 01 26
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOLOGIA bez tajemnic

(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-

ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,  
16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe 
artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papierni-
cze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod na-
czynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmują-
ce pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stoło-
we, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tek-
tury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, 
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, 
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Pla-
stelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły 
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choin-
kowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także ze-
wnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projekto-
wania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów re-
klamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, tele-
wizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowa-
dzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i tar-
gów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji on-
line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyza-
cji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednic-
twem mediów elektronicznych takich towarów jak: progra-
my komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ła-
dowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje 
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zaję-
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cia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa-
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wi-
deo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety 
zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie  
on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, Udostępnianie komputerowych 
baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów 
internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i por-
talu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i eduka-
cyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.
in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów ko-
respondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 

do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za po-
średnictwem mediów informatycznych i nauczanie kore-
spondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,  
Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-
kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 539110 (220) 2022 01 26
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poznajemy PRZYRODĘ

(531) 16.03.17, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
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ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy nauko-
we dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części 
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,  
16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe 
artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papierni-
cze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod na-
czynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmują-
ce pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stoło-
we, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tek-
tury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, 
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, 
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Pla-
stelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły 
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choin-
kowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także ze-
wnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projekto-
wania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów re-
klamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, tele-
wizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowa-
dzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i tar-
gów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji on-
line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyza-
cji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednic-
twem mediów elektronicznych takich towarów jak: progra-
my komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ła-
dowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje 
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zaję-

cia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa-
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wi-
deo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety 
zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-
-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kompu-
terowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz 
danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów inter-
netowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu 
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. 
drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, mate-
riałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także 
w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek 
i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicz-
nej małej poligrafii, komputerowego przygotowania mate-
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riałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obra-
zowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie 
kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośred-
nie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie 
korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaga-
nych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzamina-
cyjnych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu  
on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji 
i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi 
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie ma-
teriałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz 
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach da-
nych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udo-
stępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sie-
ci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, 
Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja 
o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, 
Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworze-
nie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji 
do telefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostęp-
nych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi praw-
ne w zakresie licencjonowania programów komputerowych 
i zarządzania prawami autorskimi.

(210) 539112 (220) 2022 01 26
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEOGRAFIA bez tajemnic

(531) 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści 
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, 
książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
gry wideo w formie oprogramowania komputerowego na-
grane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogra-
mowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy 
elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy ki-
nematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fo-
nograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 

Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputero-
wych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i na-
ukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz kompute-
rowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamię-
ci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy nauko-
we dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wy-
posażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe 
artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papierni-
cze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod na-
czynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmują-
ce pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stoło-
we, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tek-
tury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, 
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, 
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Pla-
stelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły 
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choin-
kowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także ze-
wnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projekto-
wania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów re-
klamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, tele-
wizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowa-
dzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i tar-
gów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji on-
line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyza-
cji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednic-
twem mediów elektronicznych takich towarów jak: progra-
my komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ła-
dowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje 
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
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do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa-
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wi-
deo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety 
zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-
-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kompu-
terowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz 
danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów inter-
netowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu 
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. 
drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów ko-
respondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 

Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za po-
średnictwem mediów informatycznych i nauczanie kore-
spondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,  
Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-
kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 539116 (220) 2022 01 27
(731) PASZKOWSKA ALEKSANDRA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APetyt na Fit

(531) 05.07.08, 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dietetyków.

(210) 539117 (220) 2022 01 27
(731) JAROSZ REMIGIUSZ, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLORAD R
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(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Druki, Banery wystawowe z papieru, Mate-
riały drukowane, Artykuły papiernicze do pisania, Biurowe 
artykuły papiernicze, Ulotki, Katalogi, Drukowane foldery 
informacyjne, 40 Grawerowanie, Obróbka i przetwarzanie 
materiałów z tworzyw sztucznych, Drukowanie.

(210) 539124 (220) 2022 01 27
(731) KNAPIK ARKADIUSZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hipoteczny expert

(531) 07.01.08, 07.01.24, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego.

(210) 539135 (220) 2022 01 27
(731) AS-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Puławy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIXTOOLS

(531) 26.05.01, 26.05.16, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego, 
w tym również sprzedaż wysyłkowa i za pośrednictwem In-
ternetu, w zakresie narzędzi pomiarowych, narzędzi ręcznych, 
narzędzi pneumatycznych, narzędzi warsztatowych, narzędzi 
ogrodowych, elektronarzędzi, urządzeń dźwigowych, urzą-
dzeń ogrodowych, urządzeń grzewczych, odzieży ochronnej, 
a w szczególności następujących artykułów: cyrkle, miary, 
dalmierze, detektory, kątomierze, poziomice, dłuta, imadła, 
kombinerki, młotki, klucze, wkrętaki, szlifierki, wiertarki, gwoź-
dziarki, klucze specjalistyczne, podnośniki, pompki, smarow-
nice, prostowniki, kable rozruchowe, agregaty prądotwórcze, 
bruzdownice, frezarki, kompresory, lutownice, młoty, młoto-
wiertarki, opalarki, odkurzacze przemysłowe, wciągniki, wycią-
garki, myjki, dmuchawy, kosy, kosiarki, grabie, łopaty, nożyce, 
sekatory, wentylatory, nagrzewnice, a także osprzęt i akcesoria 
takie jak: akumulatory, baterie, brzeszczoty, dłuta, otwornice, 
wiertła, gwoździe, nity, kleje, oleje, latarki, lampy, reflektory, ża-
rówki, przedłużacze, taśmy, statywy, uchwyty, stojaki, akceso-
ria do myjek ciśnieniowych, mieszarek i odkurzaczy.

(210) 539144 (220) 2022 01 27
(731) BUCZYŃSKA ANNA NATURANNA, Pępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturANNA

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Mydła.

(210) 539145 (220) 2022 01 27
(731) LANC ANDRZEJ, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) Kaszubaki
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do pobrania, E-booki, Edu-
kacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Filmy animowane, 
Komiksy do pobrania, Książki audio, Nagrania multimedial-
ne, Powieści graficzne do pobrania, Publikacje elektronicz-
ne, Środki edukacyjne do pobrania, Gry wideo nagrane 
na dysku - oprogramowanie komputerowe, Gry wideo - gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, Pobieralne gry komputerowe, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Artykuły piśmien-
nicze, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Komiksy japońskie - manga, Komiksy - książki, 
Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki, Książki dla 
dzieci, Książki do rysowania, Książki kucharskie, Podręcz-
niki, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu manga, 
Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Drukowane materiały edukacyjne, Karty, Książ-
ki edukacyjne, Papierowe materiały dydaktyczne, Artykuły 
papiernicze do pisania, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Książeczki do kolorowania, Materiały do pisania, Podręczni-
ki pomocnicze do nauki, Publikacje edukacyjne, Przybory 
szkolne - artykuły piśmienne, Sprzęt do gier fabularnych 
w postaci podręczników, Tatuaże usuwalne - kalkomanie, Za-
kładki do książek, Zeszyty, Opakowania na prezenty, Papier 
do pakowania prezentów, Torby na prezenty, Kalendarze, 
Naklejki, 28 Gry fabularne, Gry karciane, Gry - łamigłówki, 
Gry memory - gry pamięciowe, Gry planszowe, Gry polega-
jące na budowaniu, Gry quizowe, Gry w kości, Gry związane 
z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry, Edukacyjne gry elek-
troniczne, Gry elektroniczne, Artykuły do zabawy dla dzieci, 
Elektroniczne zabawki do nauki, Figurki do zabawy, Gry, Gry 
towarzyskie, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla 
dzieci, Kukiełki, Lalki, Maski na twarz będące zabawkami, Ma-
ski papierowe, Maskotki, Mówiące lalki, Pacynki, Piłki do gier, 
Pluszowe zabawki, Postaci zabawkowe z gumy, Przytulanki 
w postaci zwierząt, Puzzle, Ubranka dla lalek, Zabawki, Za-
bawki edukacyjne, Zabawki pluszowe, Zabawki wypchane, 
Zabawki wykonane z drewna, Zestawy do gotowania - za-
bawki, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Przyrządy do zabawy 
do użytku w przedszkolach i żłobkach, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, Pu-
blikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publika-
cja i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie książek, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edu-
kacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Pu-
blikowanie podręczników, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
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tronicznej, Gry internetowe - nie do pobrania, Organizowa-
nie gier i konkursów, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi 
w zakresie parków tematycznych, Usługi w zakresie gier wi-
deo, Imprezy kulturalne, Obozy letnie - rozrywka i edukacja, 
Obozy rekreacyjne, Organizowanie festynów w celach kul-
turalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie festynów w celach edukacyjnych, Zajęcia sportowe 
i kulturalne, Gry oferowane w systemie on-line z sieci kom-
puterowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za po-
mocą strony internetowej, Świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, 
Usługi przedszkolne - edukacja lub rozrywka, Usługi przed-
szkoli, Przedszkola, 43 Placówki opieki dziennej nad przed-
szkolakami i małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi w klubach 
malucha, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Żłobki dla dzieci, 
Usługi w zakresie żłobków, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, 
Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlo-
wych, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi 
w zakresie kwater wczasowych, Centra opieki nad dziećmi, 
Zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, Zapewnianie 
opieki przed szkołą.

(210) 539146 (220) 2022 01 27
(731) DLB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dlb P1 P2 P3 www.dlb.one pairing

(531) 16.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do przetwarzania 
danych, Urządzenia do przetwarzania danych w czasie rze-
czywistym, Urządzenia do przetwarzania danych.

(210) 539149 (220) 2022 01 28
(731) CERAMIKKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS DETAILING SUITS

(531) 26.04.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Wosk do polerowania, Wosk samochodowy.

(210) 539150 (220) 2022 01 28
(731) PORTÉE JACEK, Chwaszczyno
(540) (znak słowny)
(540) KMB
(510), (511) 37 Usługi izolacyjne, Izolacja ścian zewnętrz-
nych, Izolacja termiczna budynków, Izolacja termiczna okien, 
Montaż izolacji do budynków.

(210) 539151 (220) 2022 01 28
(731) JANKOWICZ ALEKSANDRA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łódzka Lala

(531) 25.01.05, 25.01.09, 25.01.25, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 539165 (220) 2022 01 27
(731) DARŁÓWKO DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRA MAR

(531) 01.15.24, 03.09.11, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, In-
westycje finansowe, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, Wynajem mieszkań, Zarzą-
dzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Budownictwo 
portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc 
parkingowych, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 539172 (220) 2022 01 27
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowny)
(540) ERC
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów trans-
portowych marki premium, Usługi transportowe, Wynajem 
pojazdów transportowych marki premium na umowę.
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(210) 539173 (220) 2022 01 27
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowny)
(540) Envio Rental Car. Comfort closer to You.
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów trans-
portowych marki premium, Usługi transportowe, Wynajem 
pojazdów transportowych marki premium na umowę.

(210) 539175 (220) 2022 01 27
(731) GOŚ STANISŁAW, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dwa Potoki

(531) 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Świadczenie usług przez hotele i motele, Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 539176 (220) 2022 01 27
(731) GOŚ STANISŁAW, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUDECKI resort & spa

(531) 26.03.04, 26.15.07, 26.15.25, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Świadczenie usług przez hotele i motele, Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 539189 (220) 2022 01 28
(731) OKTAN ENERGY-WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZMORA

(531) 27.05.05
(510), (511) 33 Wino.

(210) 539209 (220) 2022 01 30
(731) PUPKOWSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szeptucha
(510), (511) 3 Balsamy samoopalające [kosmetyki], Balsamy 
do opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [ko-
smetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilża-
jące [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki, Eyelinery 
[kosmetyki], Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
brązująco-opalizujące, Kosmetyki blokujące promieniowa-
nie słoneczne, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, 
Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosme-
tyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do sto-
sowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Ko-
smetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmety-
ki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowa-
nej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w posta-
ci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki 
w postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki za-
wierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, 
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], 
Kremy na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], 
Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], 
Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszan-
ki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [ko-
smetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżają-
ce balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania 
[kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mi-
neralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Peelingi 
do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do ką-
pieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki 
[kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twa-
rzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny 
do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], 
Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybie-
lania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], 
Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające 
usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosme-
tyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry 
w kamieniu [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środ-
ki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw sta-
rzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające 
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Szminki bloku-
jące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Toniki do twa-
rzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru 
do puderniczek [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki],  
11 Lodówki na kosmetyki, 35 Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierają-
cych kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.
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(210) 539212 (220) 2022 01 30
(731) GRUPA STV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STV.INFO

(531) 26.04.04, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Usługi public relations, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, Agencja public relations, 
Agencje reklamowe, Badanie rynku, Dostarczanie informacji 
na temat reklamy, Dostarczanie informacji marketingowej, 
Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci 
telematycznych i telefonicznych, Kompilacja reklam, Marke-
ting cyfrowy, Marketing internetowy, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamo-
wych i promocyjnych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów reklamo-
wych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja materia-
łów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja reklam, Produkcja re-
klam telewizyjnych i radiowych, Produkcja wizualnych ma-
teriałów reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, 
Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, Promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promo-
cja [reklama] koncertów, Promowanie działalności gospodar-
czej, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Interne-
cie, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie 
materiałów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszcza-
nie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przy-
gotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
planów marketingowych, Przygotowywanie publikacji re-
klamowych, Przygotowywanie reklam, Publikacja reklam, 
Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywanie 
ulotek reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Re-
klama i usługi reklamowe, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Reklama zewnętrzna, Reklamy online, Reklamy 
telewizyjne, Umieszczanie reklam, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi rekla-
my graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy pra-
sowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Zawieranie umów w za-
kresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-

ternetowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
38 Usługi agencji prasowych, Bezprzewodowa transmisja 
i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja programów 
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Emisja progra-
mów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie 
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emisja i transmisja 
programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emi-
sja treści wideo, Nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawa-
nie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednic-
twem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, Podcasting, Transmisja podkastów, Transmisja 
strumieniowa telewizji przez internet, Transmisje telewizyjne, 
Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Usługi w zakre-
sie internetowych emisji radiowych, Zapewnianie dostępu 
do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, Zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Pisanie przemówień politycznych, Pisanie sce-
nariuszy filmowych, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektro-
nicznych online, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism elek-
tronicznych, Publikowanie dokumentów, Publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
książek, czasopism, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie plakatów, Publiko-
wanie recenzji, Publikowanie tekstów, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisa-
nych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, 
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udzielanie informacji związanych z publiko-
waniem, Usługi dziennikarskie, Usługi pisania blogów, Usługi 
pisania tekstów, Usługi reporterskie, Wydawanie audiobo-
oków, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Wydawanie czasopism.

(210) 539215 (220) 2022 01 31
(731) IDEA NIERUCHOMOŚCI ADAM I ŁUKASZ WAŚKOWIAK 

SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Idea Nieruchomości
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierża-
wy ziemi, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomo-
ści, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizję, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawa-
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Pomoc w zakupie nie-
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ruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieru-
chomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nie-
ruchomości, Udzielanie informacji finansowych związanych 
ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, Wynajem 
nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi 
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi 
nabywania nieruchomości, Usługi inwestowania w nieru-
chomości komercyjne, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, 37 Usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakre-
sie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane, Wznoszenie 
obszarów mieszkalnych, Budowanie nieruchomości, Budo-
wa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
[budownictwo].

(210) 539223 (220) 2022 01 31
(731) GORLEWSKI BARTŁOMIEJ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Kangur - Pudełka takie i owakie
(510), (511) 16 Kartony z tektury do pakowania, Materiały 
opakowaniowe wykonane z tektury, Pudełka tekturowe, Pu-
dełka tekturowe na pizzę, Pudełka tekturowe wykonane z tek-
tury falistej, Pudełka wykonane z tektury falistej, Pudełka z tek-
tury falistej, Tektura falista, Tuby z tektury, Kartony klapowe.

(210) 539226 (220) 2022 01 31
(731) KRÓL KAMIL INTELLIGENT HOME, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) High Tatras

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 6 Haki spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinacz-
kowy], Raki do wspinaczki, Sprzęt wspinaczkowy [raki], Raki 
[wyroby żelazne do wspinaczki], Raki do wspinaczki po ob-
lodzonych powierzchniach, Kołki metalowe do butów, Bolce 
metalowe do butów, Metalowe karabińczyki, Okucia metalo-
we, Pierścienie metalowe, Zawiesie z lin stalowych, Metalo-
we bloczki ogniotrwałe, Śruby metalowe, Klamry metalowe, 
Zaciski [klamry] metalowe, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [na-
krycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Spodnie, Nakry-
cia głowy, Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież 
sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Chusty, szale 
na głowę, Maski ochronne [odzież], Odzież wodoodporna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Szale, Szaliki, Bielizna damska, Bielizna 
osobista, Bielizna dla mężczyzn, Obuwie wspinaczkowe, Buty 
do wspinaczki, Obuwie do wspinaczki, Buty do wspinaczki 
górskiej, Buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], 
Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Nakładki antypośli-
zgowe do butów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towa-
rów jak: haki spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], 
raki do wspinaczki, sprzęt wspinaczkowy [raki], raki [wyroby 
żelazne do wspinaczki], raki do wspinaczki po oblodzonych 
powierzchniach, kołki metalowe do butów, bolce metalo-
we do butów, metalowe karabińczyki, okucia metalowe, 

pierścienie metalowe, zawiesie z lin stalowych, metalowe 
bloczki ogniotrwałe, śruby metalowe, klamry metalowe, za-
ciski [klamry] metalowe, bielizna, obuwie, czapki [nakrycia 
głowy ], czapki i czapeczki sportowe, spodnie, nakrycia gło-
wy, odzież, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, 
odzież dziewczęca, odzież damska, odzież dla chłopców, 
odzież męska, damska i dziecięca, chusty, szale na głowę, 
maski ochronne [odzież], odzież wodoodporna, odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, rękawiczki [odzież], skarpet-
ki, szale, szaliki, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna 
dla mężczyzn, obuwie wspinaczkowe, buty do wspinaczki, 
obuwie do wspinaczki, buty do wspinaczki górskiej, buty 
do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], antypoślizgo-
we akcesoria do obuwia, nakładki antypoślizgowe do butów, 
kaski zabezpieczające, kaski ochronne dla uprawiania sportu, 
urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia i sprzęt 
dla ratownictwa, urządzenia do ochrony osobistej przed 
wypadkami, uprzęże do ratownictwa, urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, latarki, lampy gazowe, 
palniki, plecaki dla alpinistów, torby alpinistyczne, plecaki, 
torby, osprzęt do uprzęży, postronki do uprzęży, żelazne 
okucia do uprzęży, haki z otworem, niemetalowe [alpini-
styka], namioty, liny, linki i sznury, liny, sznury, pasy i taśmy, 
liny wspinaczkowe, niemetalowe pasy do transportu ładun-
ków, pasy mocujące, inne niż metalowe, worki, torby [worki] 
do celów transportowych, sieci, śpiwory, karabińczyki, uprzę-
że do użytku w sporcie, sprzęt do treningów sportowych, ar-
tykuły sportowe, konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie 
placów zabaw], uprząż wspinaczkowa.

(210) 539232 (220) 2022 01 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.02, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 07.03.11, 07.03.20

(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata 
świeża, Surowe warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła, Szpi-
nak świeży, Owoce świeże.

(210) 539233 (220) 2022 01 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD KOKOSZKI

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.19
(510), (511) 29 Jaja.
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(210) 539234 (220) 2022 01 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złocista Babeczka

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 02.03.01, 02.03.23, 
25.01.06

(510), (511) 29 Tłuszcz piekarski, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Margaryna do pieczenia.

(210) 539241 (220) 2022 01 31
(731) DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowny)
(540) DOLINA NOTECI
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539242 (220) 2022 01 31
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra paczka

(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22, 10.03.10, 10.03.11

(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użyt-
kowe, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Użytkowe 
programy komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, Programy komputerowe związane 
ze sprzedażą i dostawą towarów, Oprogramowanie kompu-
terowe umożliwiające zamówienie produktów spożywczych, 
których termin przydatności zbliża się ku końcowi, do samo-
dzielnego odbioru w sklepie stacjonarnym, 35 Usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Usługi w zakresie zamówień produktów spożywczych onli-
ne na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i goto-

wane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mle-
ko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłusz-
cze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty 
z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzy-
wa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, kawa, herbata, kakao, kawa 
nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyro-
by z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, napoje bezalkoho-
lowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki 
owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 
gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki gotowe, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, desery mleczne, desery 
owocowe, desery jogurtowe, schłodzone desery mleczne, 
desery wykonane z produktów mlecznych, desery na bazie 
sztucznego mleka, zupy, gotowe dania z makaronu, wypieki, 
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, dania gotowe z we-
getariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, gotowe 
do spożycia przekąski składające się głownie z ziemniaków, 
orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, kanapki, 
chipsy jako produkty zbożowe, chrupki kukurydziane, goto-
we pizze, popcorn, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziar-
niste, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS] związane ze sprzedażą i dostawą 
towarów, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające 
zamówienie produktów spożywczych, których termin przy-
datności zbliża się ku końcowi, do samodzielnego odbioru 
w sklepie stacjonarnym.

(210) 539243 (220) 2022 01 31
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.23, 
10.03.10, 10.03.11, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użyt-
kowe, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Użytkowe 



134 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT08/2022

programy komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, Programy komputerowe związane 
ze sprzedażą i dostawą towarów, Oprogramowanie kompu-
terowe umożliwiające zamówienie produktów spożywczych, 
których termin przydatności zbliża się ku końcowi, do samo-
dzielnego odbioru w sklepie stacjonarnym, 35 Usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Usługi w zakresie zamówień produktów spożywczych onli-
ne na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mle-
ko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłusz-
cze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty 
z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzy-
wa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, kawa, herbata, kakao, kawa 
nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyro-
by z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, napoje bezalkoho-
lowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki 
owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 
gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki gotowe, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, desery mleczne, desery 
owocowe, desery jogurtowe, schłodzone desery mleczne, 
desery wykonane z produktów mlecznych, desery na bazie 
sztucznego mleka, zupy, gotowe dania z makaronu, wypieki, 
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, dania gotowe z we-
getariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, gotowe 
do spożycia przekąski składające się głownie z ziemniaków, 
orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, kanapki, 
chipsy jako produkty zbożowe, chrupki kukurydziane, goto-
we pizze, popcorn, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziar-
niste, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS] związane ze sprzedażą i dostawą 
towarów, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające 
zamówienie produktów spożywczych, których termin przy-
datności zbliża się ku końcowi, do samodzielnego odbioru 
w sklepie stacjonarnym.

(210) 539246 (220) 2022 01 31
(731) BODZENTA REMIGIUSZ TŁUMACZENIA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Libertia
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
16 Papier i karton, Materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wypo-

sażenie edukacyjne, Książki, 40 Drukowanie, wywoływanie 
zdjęć i filmów, Powielanie nagrań audio i video, 41 Publi-
kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, 
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawni-
cze), Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, Wydawanie audiobooków.

(210) 539253 (220) 2022 01 31
(731) OSTASZEWSKI PATRYK KOREPETYCJE, Poręba
(540) (znak słowny)
(540) Bez Wiedzy
(510), (511) 9 Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne 
programy komputerowe dla dzieci, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie dla na-
uczycieli, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi eduka-
cyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
Usługi nauki na odległość świadczone online, Organizowanie 
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, 
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
oparte na systemach komputerowych.

(210) 539254 (220) 2022 01 31
(731) OSTASZEWSKI PATRYK KOREPETYCJE, Poręba
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.01.05, 05.01.15, 16.03.13, 20.07.02, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne 
programy komputerowe dla dzieci, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie dla na-
uczycieli, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi eduka-
cyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
Usługi nauki na odległość świadczone online, Organizowanie 
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, 
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
oparte na systemach komputerowych.
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(210) 539255 (220) 2022 01 31
(731) OSTASZEWSKI PATRYK KOREPETYCJE, Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ WIEDZY

(531) 05.03.11, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne 
programy komputerowe dla dzieci, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie dla na-
uczycieli, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi eduka-
cyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
Usługi nauki na odległość świadczone online, Organizowanie 
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, 
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
oparte na systemach komputerowych.

(210) 539256 (220) 2022 01 31
(731) DŹBIKOWICZ ADRIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) engraf

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny poligraficzne.

(210) 539260 (220) 2022 02 01
(731) JASIŃSKI BOGDAN, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) monkeylandia salazabaw

(531) 03.05.19, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 539262 (220) 2022 01 31
(731) MAKŁOWICZ AGNIESZKA, MAKŁOWICZ ROBERT 

MAKŁOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ajde! ROBERT MAKŁOWICZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Wieczne pióra, Książki, 21 Ceramika do użyt-
ku kuchennego, 25 Odzież, Fartuchy (odzież), Koszulki z na-
drukami, 35 Usługi w zakresie sprzedaży: wiecznych piór, 
książek, ceramiki do użytku kuchennego, odzieży, fartuchów, 
koszulek z nadrukami, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi w zakresie handlu: wiecznymi piórami, 
książkami, ceramiką do użytku kuchennego, odzieżą, fartu-
chami, koszulkami z nadrukami, Usługi informacyjne dla kon-
sumentów dotyczące działalności gospodarczej lub reklamy, 
Dystrybucja materiałów reklamowych.

(210) 539264 (220) 2022 01 31
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPPAY

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 36 Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przele-
wy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Skompute-
ryzowane usługi finansowe, Świadczenie usług finansowych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Usługi 
pośrednictwa finansowego, Obsługa płatności, Przetwarza-
nie płatności, Usługi płatności finansowych, Usługi w zakre-
sie elektronicznych płatności, Transakcje finansowe, Handel 
walutami online w czasie rzeczywistym, Usługi finansowych 
baz danych związane z wymianą walut, Usługi walutowe.

(210) 539270 (220) 2022 02 01
(731) GAMRAT RAFAŁ, Zabagnie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA HARMONIA EST. 2022

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 31 Winogrona świeże, Świeże winogrona 
do produkcji wina, Wytłoki z owoców, Sadzonki, Sadzonki 
do zasadzenia, Sadzonki roślin, Winorośle, 33 Napoje alkoho-
lowe, Owocowe wina musujące, Cydr, Miód pitny, Nalewki al-
koholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje al-
koholowe z owoców, Wina alkoholowe, Wina, Destylowane 
napoje, Wina (w szczególności): wina białe, wina czerwone, 
wina różowe, wina deserowe, wina musujące, wina grzane, 
wina słodkie, wina wzmacniane, wina stołowe, 35 Usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napo-
jami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 44 Uprawa winogron 
do produkcji wina, Usługi pszczelarskie, Usługi w zakresie 
uprawy winorośli, Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, 
Hodowanie roślin, Sadownictwo.
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(210) 539272 (220) 2022 01 31
(731) ASSMAN KRZYSZTOF, Ostrówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALOWY KANAŁ

(531) 04.05.21, 14.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Stal spawalnicza, Drut spawalniczy, Metale 
do spawania, Drut do spawania, Pręty do spawania, Ta-
bliczki metalowe do spawania, Metale do spawania żeliwa, 
Elektrody spawalnicze w otulinie, Materiały spawalnicze i lu-
townicze, Lut twardy do użytku w spawaniu, Pręty metalo-
we do lutowania i spawania, 7 Spawarki, Spawarki ultradź-
więkowe, Spawarki laserowe, Spawarki plazmowe, Spawarki 
elektrofuzyjne, Spawarki elektryczne, Spawarki gazowe, Spa-
warki łukowe, Roboty spawające, Roboty spawalnicze, Palniki 
spawalnicze, Spawarki na gaz, Automatyczne spawarki elek-
tryczne, Spawarki wysokiej częstotliwości, Spawarki i lutow-
nice, Elektryczne spawarki łukowe, Samoczynne maszyny 
spawające, Elektryczne palniki spawalnicze, Ultradźwiękowe 
głowice spawalnicze, Maszyny do spawania drutu, Spawarki 
do tworzyw sztucznych, Elektryczne spawarki do grzejników, 
Urządzenia do spawania laserowego, Elektryczne urządzenia 
do spawania, Acetylenowo - tlenowe urządzenia spawają-
ce, Acetylenowo - tlenowe maszyny spawające, Elektrody 
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], Elektrody do urządzeń 
spawalniczych, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia 
do spawania, Maszyny do spawania metali [gaz], Maszyny 
do spawania metalu [elektryczne], Maszyny do spawania 
gorącym powietrzem, Maszyny do spawania rur termo-
plastycznych, Maszyny do spawania łukiem elektrycznym, 
Maszyny elektryczne do spawania oporowego, Regulatory 
do użytku w spawarkach, Maszyny do spawania doczołowe-
go przewodów [gazowe], Maszyny do spawania materiałów 
z tworzyw sztucznych, Palniki stanowiące części urządzeń 
do spawania gazowego, Maszyny i przyrządy do spawania 
i lutowania, Maszyny do spawania do użytku w branży jubi-
lerskiej, Zrobotyzowane urządzenia do spawania za pomocą 
łuku elektrycznego, Palniki do spawania gazowego, Szlifierki, 
Szlifierki obrotowe, Szlifierki oscylacyjne, Szlifierki taśmowe, 
Szlifierki podłogowe, Szlifierki precyzyjne, Automatyczne 
szlifierki, Szlifierki tarczowe, Szlifierki śrubowe, Szlifierki od-
środkowe, Szlifierki wibracyjne, Szlifierki [maszyny], Szlifierki 
rotacyjne, Szlifierki kątowe, Narzędzia szlifierskie do szlifierek, 
Wysokowydajne maszyny szlifujące, Szlifierki do łańcuchów, 
Szlifierki do otworów, Szlifierki stołowe [maszyny], Szlifierki 
taśmowe [maszyny], Szlifierki oscylacyjne [maszyny], Ob-
rabiarki do szlifowania, Szlifierki [ręczne obsługiwane elek-
trycznie], Szlifierki [do obróbki metalu], Szlifierki do narzędzi 
tnących, Maszyny do szlifowania podłóg, Maszyny do szlifo-
wania [elektryczne], Maszyny do szlifowania kształtowego, 
Maszyny do szlifowania ostrzy, Granulatory do szlifowania 
nadlewów, Koła szlifierskie [części maszyn], Taśmy ścierne 
do szlifierek elektrycznych, Szlifierki do wykańczania zarysu 
ewolwentowego, Elektryczne szlifierki do cięcia chodników, 

Tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, Tarcze lamelowe 
do szlifierek elektrycznych, Szlifierki do przeszlifowywania 
krawędzi narzędzi, Szlifierki do ceramiki i metalu, Narzędzia 
szlifierskie [części do maszyn], Kamienie szlifierskie (części 
do maszyn), Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze 
ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, Szlifierki jako 
narzędzia z napędem elektrycznym, Maszyny do szlifowania 
[do obróbki drewna], Maszyny szlifierskie z kołem zębatym 
stożkowym, Narzędzia szlifierskie [maszyny lub części ma-
szyn], Tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, Taśmy szli-
fierskie do użytku z maszynami, Narzędzia szlifierskie z kołem 
zębatym stożkowym, Dyski ścierne do szlifierek z napędem 
elektrycznym, Szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [ma-
szyny], Szczotki tarczowe z drutu do szlifierek elektrycznych, 
Frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, Odpylacze 
cyklonowe do zbierania drobinek w pracach szlifierskich, 
Szlifierki z przekładniami kątowymi z kołami o zębach krzy-
woliniowych, 9 Przyłbice spawalnicze, Okulary spawalnicze, 
Transformatory spawalnicze, Maski do spawania, Ochronne 
osłony na twarz dla spawaczy, Pręty metalowe do lutowania 
i spawania w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), 40 Cięcie sta-
li, Polerowanie stali nierdzewnej, Usuwanie osadów stałych, 
Usługi polerowania stali nierdzewnej, Usługi czyszczenia stali 
nierdzewnej, Usługi z zakresu zbrylania materiałów stałych, 
Usługi spawalnicze, Wytwarzanie na zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, Produkcja na zamówienie sta-
lowych elementów konstrukcyjnych, Obróbka cieplna i na-
kładanie powłok na stal, Odzyskiwanie ciał stałych ze środ-
ków wodnych poprzez wytrącanie chemiczne, Nakładanie 
materiałów wykańczających na arkusze i zwoje ze stali nie-
rdzewnej, Wynajem aparatury do spawania, Wypożyczanie 
elektrycznych spawarek, Wypożyczanie gazowych urządzeń 
do spawania, Wypożyczanie elektrycznych urządzeń do spa-
wania, Łączenie elementów przy użyciu technik spawania 
ultradźwiękami, Szlifowanie, Szlifowanie powierzchni, Ob-
róbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik 
szlifowania dokładnego, Obróbka powierzchni metalowych 
poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne.

(210) 539279 (220) 2022 02 01
(731) FAJKIEL JAKUB, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO MEDICAL CLINIC

(531) 02.09.01, 02.09.25, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.01, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 44 Badania medyczne, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania przesie-
wowe, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Kliniki 
medyczne, Kliniki, Konsultacje medyczne, Medyczne bada-
nia osób, Poradnictwo medyczne, Prowadzenie placówek 
medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Świad-
czenie usług medycznych, Usługi badań krwi, Usługi badań 
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem cho-
rób, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi der-
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matologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi gine-
kologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, Usługi klinik medycznych, Usługi 
lekarskie, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, Usługi opieki medycznej, Usługi w zakresie 
badania moczu, Usługi w zakresie leczenia medycznego, 
Akupunktura, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Fi-
zjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi w zakresie akupunktury, 
Usługi w zakresie krioterapii, Masaż, Doradztwo dietetyczne, 
Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Usługi dietetyków, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha.

(210) 539284 (220) 2022 02 01
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Octon telecom
(510), (511) 37 Instalacja kabli do dostępu do Internetu, In-
stalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci kom-
puterowych i dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu i kabli 
do dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu komputerowego 
dla dostępu do Internetu, Instalowanie systemów telewizji 
kablowych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, Na-
prawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, Instalowa-
nie i naprawa telefonów, Instalowanie linii telefonicznych, 
Instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do cen-
trów obsługi telefonicznej, Instalowanie telefonów, Naprawa 
aparatów telefonicznych, Naprawa lub konserwacja apara-
tów telefonicznych, Usługi doradcze dotyczące instalacji 
sprzętu telefonicznego, 38 Telekomunikacja informacyjna 
(w tym strony internetowe), Telekomunikacja, Dostarczanie 
informacji o telekomunikacjach, Telekomunikacja informa-
cyjna, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja za pomo-
cą terminali komputerowych, systemów telematycznych, 
satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługi informacyj-
ne on-line związane z telekomunikacją, Bezprzewodowy 
transfer danych przez Internet, Cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem Internetu, Dzierżawa czasu dostępu 
do witryn internetowych [ISP], Łączność poprzez sieci kom-
puterowe i dostęp do Internetu, Przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przeka-
zywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych oraz Internetu, Przekierowanie wszelkiego rodzaju 
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości 
internetowych], Przydzielanie dostępu do Internetu, Przy-
dzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, Świadczenie 
usług komunikacji głosowej przez Internet, Transmisja da-
nych audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych wideo 
za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych przez Inter-
net, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizu-
alnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub 
Internetu, Transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, 
Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i informacji za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści 
generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Inter-
netu, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Trans-
misja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Udostępnianie forów inter-
netowych online, Udostępnianie internetowego forum dys-

kusyjnego, Udostępnianie linii do czatów przy wykorzysta-
niu Internetu, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych 
z Internetem lub bazami danych, Udostępnianie użytkowni-
kom bezpiecznego zdalnego dostępu do prywatnych sieci 
komputerowych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
dostępu do telewizji internetowej, Usługi dostawców usług 
internetowych (ISP), Usługi dostawców Internetu (ISP), Usługi 
dostępu do Internetu, Usługi emisji treści audio i wideo 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi emisyjne 
w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym 
(IPTV), Usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów 
internetowych [VoIP], Usługi komunikacji internetowej, Usłu-
gi połączeń internetowych dla klientów indywidualnych 
i jednostek gospodarczych, Usługi pocztowe przy wykorzy-
staniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, Usługi świad-
czone przez dostawców Internetu, Usługi telekomunikacyj-
ne świadczone w oparciu o Internet, Usługi telekomunikacyj-
ne świadczone za pośrednictwem platform i portali interne-
towych, Usługi telekomunikacyjne świadczone przez Inter-
net, intranet i extranet, Usługi w zakresie internetowych 
emisji radiowych, Usługi w zakresie konferencji interneto-
wych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron interne-
towych, Usługi w zakresie telefonii internetowej, Zapewnia-
nie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla wielu użyt-
kowników, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Interne-
tu, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapew-
nianie dostępu do Internetu, Zapewnianie dostępu do Inter-
netu dla osób trzecich, Zapewnianie dostępu do interneto-
wych linii czatowych, Zapewnianie dostępu do interneto-
wych pokojów rozmów [chatroomów] i forów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów 
rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do informacji 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do Inter-
netu i innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu 
do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfro-
wych, Zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do portalu in-
ternetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych i do Interne-
tu, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapew-
nianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych 
sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu telekomunika-
cyjnego do baz danych i do Internetu, Zapewnianie dostępu 
do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń 
z komputerowymi bazami danych i z Internetem, Zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za po-
średnictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem 
w kawiarniach, Zapewnianie połączeń telekomunikacyj-
nych z Internetem, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do Internetu (dostawcy usług), Zapewnianie wielu użyt-
kownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Inter-
netu, Telewizja kablowa nadająca informacje, Pomoc oso-
bom trzecim w dostarczaniu usług komunikacyjnych telewi-
zji kablowej, Odbiór programów telewizyjnych do dalszej 
transmisji dla abonentów, Nadawanie telewizji kablowej, 
Programy telewizyjne (Transmisja -), Udostępnianie łączności 
za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, Udostępnianie 
sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza studiem, 
Udzielanie informacji o nadawaniu telewizji kablowej, Udzie-
lanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, 
Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, Usługi emisji 
telewizyjnej w telefonach komórkowych, Usługi nadawania 
interaktywnej telewizji i radia, Usługi nadawania programów 
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telewizji kablowej i telewizji, Usługi nadawania programów 
telewizyjnych, Usługi telewizji kablowej, Usługi transmisji 
programów telewizyjnych za opłatą (pay per view), Usługi 
transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i tele-
wizji, Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, Użytkowa-
nie kablowych sieci telewizyjnych, Usługi w zakresie transmi-
sji telewizyjnych i radiowych, Użytkowanie systemów telewi-
zji kablowej, Wynajem sprzętu do telewizji kablowej, Wypo-
życzanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, 
Wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, Zapewnianie 
dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i pro-
gramów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych 
za pośrednictwem usługi na życzenie, Dzierżawa łączy tele-
fonicznych, Dzierżawa obwodów telefonicznych, Przekazy-
wanie rozmów telefonicznych, Usługi centrali telefonicznych, 
Usługi telefoniczne, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, 
Usługi telefonii komputerowej, Wypożyczanie sprzętu tele-
komunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, 
Zapewnianie łączności przez telefon, Komunikacja przez sie-
ci światłowodowe, Komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Usługi światłowodowej telekomunikacji, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci świa-
tłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie świad-
czenie usług dotyczących sieci światłowodowej, Usługi tele-
komunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, bezprzewodowych i kablowych, Udostępnianie 
usług czatu głosowego, Usługi bezprzewodowej poczty 
głosowej, Usługi poczty głosowej, Dzierżawa linii telekomu-
nikacyjnych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostę-
pu do sieci komputerowych, Dzierżawa lokalnych sieci kom-
puterowych, 41 Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Rozrywka dostarczana przez telewizję kablową, 
Rozrywka w formie programów telewizyjnych (Udostępnia-
nie -), Rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewi-
zyjnej, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Udo-
stępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobra-
nia za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-
-view], Udostępnianie telewizyjnych programów informacyj-
nych, Udostępnianie multimedialnych programów rozryw-
kowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopa-
smowych, bezprzewodowych i online, Usługi rozrywkowe 
telewizyjne i radiowe, Usługi przewodników po programach 
telewizyjnych, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, Wynajem odbiorników telewizyjnych, Wynajem pro-
gramów telewizyjnych, 42 Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, Dostarczanie informacji o techno-
logii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, Doradztwo związane z tworzeniem 
stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane 
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Do-
radztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron in-
ternetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo w za-
kresie projektowania stron głównych i stron internetowych, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Instalowanie stron internetowych w Interne-
cie na rzecz osób trzecich, Instalacja oprogramowania umoż-
liwiającego dostęp do Internetu, Instalacja i konserwacja 
oprogramowania do dostępu do Internetu, Hosting strony 
internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania 
zdjęć i filmów cyfrowych, Opracowywanie rozwiązań opro-
gramowania komputerowego dla dostawców i użytkowni-

ków Internetu, Planowanie, projektowanie i rozwój stron in-
ternetowych online na rzecz osób trzecich, Programowanie 
komputerów na potrzeby Internetu, Programowanie opro-
gramowania do platform internetowych, Programowanie 
programów zabezpieczających przed zagrożeniami interne-
towymi, Programowanie spersonalizowanych stron interne-
towych, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na tele-
fony komórkowe, Tworzenie i utrzymywanie stron kompute-
rowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórko-
wych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron 
internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych, 
Usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, Usługi 
w zakresie hostingu stron internetowych, Udostępnianie wy-
szukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszuki-
wania, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania onli-
ne nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opro-
gramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi kawiarenek internetowych (wy-
najem komputerów), Usługi projektowania wyszukiwarek in-
ternetowych, Usługi testowania obciążenia stron interneto-
wych, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, Usłu-
gi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interneto-
wych, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, 
Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu 
do Internetu, Usługi w zakresie tworzenia witryn interneto-
wych, Utrzymanie witryn internetowych i hosting online 
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, Wynajmowanie 
oprogramowania dla dostępów do Internetu, Wypożyczanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
Wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagro-
żeniami internetowymi, Zarządzanie stronami internetowy-
mi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witrynami interneto-
wymi dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do tworzenia elektronicznych przewodni-
ków po programach telewizyjnych, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do elektronicznych przewodni-
ków po programach telewizyjnych, Projektowanie na zamó-
wienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, sys-
temów telewizji kablowej i światłowodów, Projektowanie 
zestawów do programów telewizyjnych, Dzierżawa urzą-
dzeń komputerowych.

(210) 539286 (220) 2022 02 01
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Octon multimedia
(510), (511) 37 Instalacja kabli do dostępu do Internetu, Instala-
cja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputero-
wych i dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu i kabli do dostę-
pu do Internetu, Instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu 
do Internetu, Instalowanie systemów telewizji kablowych, Insta-
lacja systemów telewizji przemysłowej, Naprawa odbiorników 
radiowych lub telewizyjnych, Instalowanie i naprawa telefonów, 
Instalowanie linii telefonicznych, Instalowanie połączeń elektro-
nicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, Instalo-
wanie telefonów, Naprawa aparatów telefonicznych, Naprawa 
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lub konserwacja aparatów telefonicznych, Usługi doradcze do-
tyczące instalacji sprzętu telefonicznego, 38 Telekomunikacja 
informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja, Do-
starczanie informacji o telekomunikacjach, Telekomunikacja in-
formacyjna, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja za po-
mocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, 
satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za po-
średnictwem poczty elektronicznej, Usługi informacyjne on-line 
związane z telekomunikacją, Bezprzewodowy transfer danych 
przez Internet, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem 
Internetu, Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych 
[ISP], Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Interne-
tu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług 
online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przekierowanie 
wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesy-
łanie wiadomości internetowych], Przydzielanie dostępu do In-
ternetu, Przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, 
Świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, Trans-
misja danych audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych wi-
deo za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych przez Inter-
net, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizual-
nych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub In-
ternetu, Transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, Trans-
misja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, 
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informa-
cji za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści generowanych 
przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, Transmisja tre-
ści multimedialnych przez Internet, Transmisja wiadomości, da-
nych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, Udostępnianie forów internetowych online, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie linii 
do czatów przy wykorzystaniu Internetu, Udostępnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, 
Udostępnianie użytkownikom bezpiecznego zdalnego dostę-
pu do prywatnych sieci komputerowych za pośrednictwem In-
ternetu, Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Usługi 
dostawców usług internetowych (ISP), Usługi dostawców Inter-
netu (ISP), Usługi dostępu do Internetu, Usługi emisji treści audio 
i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi emisyj-
ne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym 
(IPTV), Usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów in-
ternetowych [VoIP], Usługi komunikacji internetowej, Usługi po-
łączeń internetowych dla klientów indywidualnych i jednostek 
gospodarczych, Usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu 
i innych sieci przesyłu danych, Usługi świadczone przez dostaw-
ców Internetu, Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu 
o Internet, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem platform i portali internetowych, Usługi telekomunikacyj-
ne świadczone przez Internet, intranet i extranet, Usługi w za-
kresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie konfe-
rencji internetowych, Usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, Usługi w zakresie telefonii internetowej, 
Zapewnianie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla 
wielu użytkowników, Zapewnianie dostępu do blogów interne-
towych, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do Internetu, Zapewnianie dostępu do In-
ternetu dla osób trzecich, Zapewnianie dostępu do interneto-
wych linii czatowych, Zapewnianie dostępu do internetowych 
pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [cha-
troomów], Zapewnianie dostępu do informacji za pośrednic-
twem Internetu, Zapewnianie dostępu do Internetu i innych 
sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do platform inter-

netowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie do-
stępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapew-
nianie dostępu do portalu internetowego obejmującego pro-
gramy wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do sieci kom-
puterowych i do Internetu, Zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych lub 
wszelkich innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, Zapewnia-
nie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi 
i zwykłymi, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połą-
czeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, Zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośred-
nictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do treści wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarniach, 
Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Za-
pewnianie użytkownikom dostępu do Internetu (dostawcy 
usług), Zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wy-
dzielonego dostępu do Internetu, Telewizja kablowa nadająca 
informacje, Pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług ko-
munikacyjnych telewizji kablowej, Odbiór programów telewi-
zyjnych do dalszej transmisji dla abonentów, Nadawanie telewi-
zji kablowej, Programy telewizyjne (Transmisja -), Udostępnianie 
łączności za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, Udostęp-
nianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza stu-
diem, Udzielanie informacji o nadawaniu telewizji kablowej, 
Udzielanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefona-
mi, Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, Usługi emisji 
telewizyjnej w telefonach komórkowych, Usługi nadawania in-
teraktywnej telewizji i radia, Usługi nadawania programów tele-
wizji kablowej i telewizji, Usługi nadawania programów telewi-
zyjnych, Usługi telewizji kablowej, Usługi transmisji programów 
telewizyjnych za opłatą (pay per view), Usługi transmisji strumie-
niowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, Usługi w zakresie 
komunikacji telewizyjnej, Użytkowanie kablowych sieci telewizyj-
nych, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Użyt-
kowanie systemów telewizji kablowej, Wynajem sprzętu do tele-
wizji kablowej, Wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji ra-
diowej i telewizyjnej, Wypożyczanie sprzętu do nadawania tele-
wizji, Zapewnianie dostępu do telewizji za pośrednictwem de-
koderów, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do fil-
mów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych 
za pośrednictwem usługi na życzenie, Dzierżawa łączy telefo-
nicznych, Dzierżawa obwodów telefonicznych, Przekazywanie 
rozmów telefonicznych, Usługi centrali telefonicznych, Usługi 
telefoniczne, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi te-
lefonii komputerowej, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyj-
nego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, Zapewnianie 
łączności przez telefon, Komunikacja przez sieci światłowodo-
we, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi 
telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczą-
cych sieci światłowodowej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprze-
wodowych i kablowych, Udostępnianie usług czatu głosowe-
go, Usługi bezprzewodowej poczty głosowej, Usługi poczty 
głosowej, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Dzierżawa linii 
telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci komputerowych, 
Dzierżawa lokalnych sieci komputerowych,  
41 Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Rozryw-
ka dostarczana przez telewizję kablową, Rozrywka w formie 
programów telewizyjnych (Udostępnianie -), Rozrywka za po-
mocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, Udostępnianie fil-
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mów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem płatnej telewizji, Udostępnianie filmów i programów tele-
wizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji 
za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie telewizyjnych progra-
mów informacyjnych, Udostępnianie multimedialnych progra-
mów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, Usługi rozryw-
kowe telewizyjne i radiowe, Usługi przewodników po progra-
mach telewizyjnych, Wynajem odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych, Wynajem odbiorników telewizyjnych, Wynajem pro-
gramów telewizyjnych, 42 Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych 
i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i pro-
jektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elek-
tronicznego, Doradztwo w zakresie projektowania stron głów-
nych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowa-
nia stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Instalowanie stron interneto-
wych w Internecie na rzecz osób trzecich, Instalacja oprogramo-
wania umożliwiającego dostęp do Internetu, Instalacja i konser-
wacja oprogramowania do dostępu do Internetu, Hosting stro-
ny internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania 
zdjęć i filmów cyfrowych, Opracowywanie rozwiązań oprogra-
mowania komputerowego dla dostawców i użytkowników In-
ternetu, Planowanie, projektowanie i rozwój stron interneto-
wych online na rzecz osób trzecich, Programowanie kompute-
rów na potrzeby Internetu, Programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, Programowanie programów za-
bezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Progra-
mowanie spersonalizowanych stron internetowych, Projekto-
wanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, 
Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron inter-
netowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywa-
nie witryn internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych do telefonów komórkowych, Tworzenie i utrzymy-
wanie spersonalizowanych stron internetowych, Usługi utrzy-
mywania stron internetowych, Usługi w zakresie blokowania 
dostępu do Internetu, Usługi w zakresie hostingu stron interne-
towych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkret-
nymi opcjami wyszukiwania, Udostępnienie wyszukiwarek in-
ternetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online nie do pobrania do opracowywania stron 
internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi kawiarenek interneto-
wych (wynajem komputerów), Usługi projektowania wyszuki-
warek internetowych, Usługi testowania obciążenia stron inter-
netowych, Usługi testowania użyteczności witryn interneto-
wych, Usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interneto-
wych, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, 
Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu 
do Internetu, Usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, 
Utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sie-
ciowych na rzecz osób trzecich, Wynajmowanie oprogramowa-
nia dla dostępów do Internetu, Wypożyczanie oprogramowa-
nia do opracowywania stron internetowych, Wypożyczanie 
programów zabezpieczających przed zagrożeniami interneto-
wymi, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trze-
cich, Zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego do two-

rzenia elektronicznych przewodników po programach telewi-
zyjnych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych przewodników po programach telewizyj-
nych, Projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie sys-
temów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światło-
wodów, Projektowanie zestawów do programów telewizyj-
nych, Dzierżawa urządzeń komputerowych.

(210) 539329 (220) 2022 02 01
(731) PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turbine RISK ANALYTICS

(531) 27.05.01, 29.01.04, 15.01.13
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza 
przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Usługa kontroli jakości i uwie-
rzytelniania, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 539331 (220) 2022 02 01
(731) PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turbine ASSET MANAGER

(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Ana-
liza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie 
projektowania przemysłowej, Usługa kontroli jakości i uwie-
rzytelniania, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 539372 (220) 2022 02 02
(731) MAYER MARIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA POLSKI WE FRYZJERSTWIE  

im. Mario Mayera W.B.A.
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(531) 01.17.02, 09.01.07, 10.05.05, 14.07.20, 24.07.01, 26.01.04, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Dopinanie włosów [przedłuża-
nie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie 
urody, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, 
Kuracje do włosów, Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów 
szamponem, Odbudowa włosów, Pielęgnacja urody, Pielę-
gnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Ścinanie włosów, 
Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczą-
ce urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usłu-
gi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowa-
nia włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi kręcenia włosów, Usługi 
męskich salonów fryzjerskich, Usługi obcinania włosów, 
Usługi pielęgnacji urody, Usługi plecenia włosów w warko-
cze, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi sa-
lonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów.

(210) 539391 (220) 2022 02 03
(731) DŻUMAK SZYMON, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYKLON

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.23
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie.

(210) 539409 (220) 2022 02 02
(731) PASTUSZKA SONIA NAPOO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NAPOO
(510), (511) 24 Tekstylia, Zasłony, Koce do łóżeczek dziecię-
cych, Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Kocyki dzie-
cięce, Ręcznik dla dzieci, Ręczniki, Baldachimy nad łóżeczka 
dziecięce, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Narzuty, 
Kołdry, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, Prześcieradła, Ręcz-
niki [tekstylne] dla niemowląt, Śpiworki dla niemowląt, Koce 
dla niemowląt, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Kocyki dla 
niemowląt [rożki], Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Kocy-
ki do owijania niemowląt, Płótno do przewijania niemowląt, 
Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, Tekstylia do wy-
posażenia domu, Tekstylia do sypialni, Śpiwory, Serwetki 

tekstylne, Ręczniki kuchenne, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki 
do rąk, Przykrycia na łóżka, Prześcieradła na łóżka, Powlekane 
tekstylia, Poszewki na poduszki, Poszewki na kołdry, Pościel 
jako bielizna pościelowa, Podszewki [tkaniny], Ozdobne po-
szewki na poduszki, Obrusy z tworzyw sztucznych, Obrusy, 
Materiały tekstylne do użytku jako zasłony do okien, Nietka-
ne artykuły tekstylne, Lambrekiny [draperie tekstylne], Ku-
chenne ręczniki [tekstylne], Koce wełniane, Koce jedwabne, 
Koce bawełniane, Falbany, Duże ręczniki, Dzianina, Bielizna 
domowa, Dekoracje ścienne z tkanin, Bielizna stołowa i po-
ścielowa, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, 
Bielizna stołowa, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna po-
ścielowa, Materiały na bieliznę osobistą, Bielizna do ce-
lów domowych, Baldachimy do łóżek, Artykuły tekstylne 
do użytku w gospodarstwie domowym, Artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel.

(210) 539421 (220) 2022 02 03
(731) OBRZUT EMIL, Oława
(540) (znak słowny)
(540) FX
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z obuwiem, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych.

(210) 539558 (220) 2022 02 07
(731) ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.23, 27.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usuwanie odpadów, Transport odpadów, 
Gromadzenie odpadów, Składowanie odpadów, Zbieranie 
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospo-
darstw domowych, Zbiór odpadów, Wywóz śmieci [jedynie 
zabieranie śmieci], Zbieranie śmieci, Transport i przechowy-
wanie odpadów, 40 Doradztwo związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem od-
padów i śmieci, Obróbka materiałów odpadowych, Obróbka 
materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców 
wtórnych], Obróbka [recykling] odpadów, Obróbka [prze-
twarzanie] odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów na-
dających się do recyklingu, Spalanie i niszczenie odpadów, 
Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, Przetwarzanie odpadów, 
Niszczenie odpadów, Obróbka odpadów, Usuwanie odpa-
dów [obróbka odpadów], Recykling odpadków i odpadów, 
Niszczenie śmieci, Recykling butelek PET, Recykling chemi-
kaliów, Obróbka i recykling opakowań, Recykling metali, Re-
cykling minerałów, Recykling papieru, Recykling odpadów 
i śmieci, Recykling tworzyw sztucznych, Recykling złomu, 
Usługi recyklingowe, Usługi z zakresu zarządzania odpadami 
[recykling], Obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie 
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kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Obróbka 
chemikaliów [recykling], Recykling, Recykling i uzdatnianie 
odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się 
do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i odpadów, 
41 Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowisko-
wych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i śro-
dowiskiem, Usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowi-
ska, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią.

(210) 539570 (220) 2022 02 07
(731) SZYMANI ELIZA KOLLAM_ART, Bogdaszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kollale

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 26 Dekoracyjne akcesoria do włosów.

(210) 539614 (220) 2022 02 08
(731) SURUŁO-SANOCKA MAGDALENA, Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMOBOOKING.DE

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Ogłoszenia drobne, 36 Udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem In-
ternetu, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, 38 Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej.

(210) 539617 (220) 2022 02 08
(731) SURUŁO-SANOCKA MAGDALENA, Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMOBOOKING.PL

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Ogłoszenia drobne, Usługi reklamowe doty-
czące nieruchomości, 36 Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Dostar-
czanie informacji dotyczących nieruchomości, 38 Przesyła-
nie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej.

(210) 539621 (220) 2022 02 08
(731) NARODOWY REJESTR LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PHARMETKA
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, 16 Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne].

(210) 539631 (220) 2022 02 08
(731) BOBROWICZ ARKADIUSZ, Modlnica
(540) (znak słowny)
(540) PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI
(510), (511) 41 Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przed-
szkoli, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka].

(210) 539663 (220) 2022 02 09
(731) MORAWSKI LUCJAN, Chłopska Kępa
(540) (znak słowny)
(540) SAUNOWISKO
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,  
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne, Informacja hotelowa, Informacja na temat hoteli,  
Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony inter-
netowej, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, 
Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacje hotelowe, 
Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świad-
czenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świad-
czenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hote-
lach, Udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji 
hotelowych, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Usługi hotelowe, Usługi 
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi rezerwacji 
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w za-
kresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwa-
cji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania 
w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organi-
zowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwa-
terowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, Pensjonaty, domy gościnne, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Wynajem domów 
letniskowych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w domach wakacyjnych, 44 Obsługa obiektów i sprzętu saun, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu saun, Usługi saun, Usługi 
sauny na podczerwień, Usługi w zakresie udostępniania saun, 
Udostępnianie instalacji termalnych, Zdrowotne usługi odno-
wy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi spa.



Numery zgłoszeń

1

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2

Klasa 
towarów

1 533155, 534678, 534954, 537778, 538723, 538776

2 534678

3 501120, 501130, 526407, 534678, 535340, 537058, 537081, 538329, 538330, 538383, 538852, 538915, 538973, 
539106, 539144, 539149, 539209

4 533126, 533776, 534678, 534954, 537808, 538723, 538974

5 501120, 501130, 526138, 526407, 528920, 531744, 533776, 534678, 534714, 535338, 537058, 537075, 537086, 
537087, 537973, 538329, 538330, 538497, 538538, 538561, 538612, 538870, 538915, 538955, 539080, 539621

6 519989, 524782, 533795, 533935, 533942, 534323, 534678, 536523, 538674, 538915, 538965, 538999, 539015, 
539226, 539272

7 524782, 531396, 533935, 533942, 534323, 534678, 537744, 538683, 538723, 538997, 538999, 539256, 539272

8 534678, 538615, 538674, 538683

9 506065, 519989, 521857, 529720, 530283, 531892, 533179, 533647, 533778, 533786, 534323, 534678, 535059, 
535060, 536144, 536458, 536523, 537306, 537630, 537636, 537639, 537658, 537713, 537714, 537894, 538184, 
538190, 538191, 538723, 538921, 538971, 538991, 539041, 539109, 539110, 539112, 539145, 539146, 539242, 
539243, 539246, 539253, 539254, 539255, 539272, 539391

10 537973, 538329, 538330

11 521857, 528920, 534678, 536606, 537306, 538683, 538867, 538915, 538975, 539209

12 537795

14 506065, 530113

16 506065, 519989, 525311, 526764, 533179, 533647, 533786, 534678, 536523, 537438, 537442, 537636, 537639, 
538242, 538608, 538610, 538915, 539109, 539110, 539112, 539117, 539145, 539223, 539246, 539262, 539621

17 534678, 537785

18 506065, 533179, 534678, 538736, 538796

19 524313, 524782, 533795, 534323, 534678, 534954, 537748, 537785, 538655, 538965

20 526931, 528920, 530286, 534678, 537644, 537748, 538674, 538867, 538915

21 526407, 528920, 533095, 534678, 535340, 535991, 536340, 536606, 538915, 538988, 539262

22 515592, 537785

24 534678, 535991, 537785, 538867, 539409

25 506065, 533179, 534678, 535051, 535991, 536340, 536374, 537744, 538168, 538337, 538368, 538719, 538736, 
538796, 539151, 539226, 539262

26 539570

27 534678, 538655

28 506065, 534678, 536340, 537692, 537894, 538168, 539109, 539110, 539112, 539145

29 525051, 525311, 526138, 526407, 527579, 529847, 529848, 530672, 530676, 531512, 533217, 537401, 537680, 
537983, 537984, 538662, 538665, 538843, 538917, 538972, 539233, 539234

30 516746, 516754, 526138, 526407, 529847, 529848, 530676, 531512, 536628, 536848, 537045, 537401, 537680, 
538168, 538685, 538693, 538696, 538843, 538917

31 525311, 526138, 529847, 529848, 533243, 533776, 534678, 537973, 538843, 538973, 539071, 539232, 539270

32 526138, 530676, 531463, 536606, 537747, 538709, 538839, 538840, 538843, 538845, 538846

33 521002, 526138, 536848, 538843, 538987, 539189, 539241, 539270

34 531744, 538470
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35 506065, 514660, 519989, 521090, 521857, 522399, 525051, 526764, 526931, 529672, 530103, 530113, 530283, 
531512, 531744, 531892, 532618, 532987, 533095, 533134, 533647, 533689, 533786, 533935, 533942, 534323, 
534678, 534954, 535985, 536313, 536458, 536523, 537042, 537045, 537049, 537135, 537267, 537306, 537347, 
537401, 537438, 537442, 537460, 537589, 537658, 537785, 537795, 537973, 538025, 538027, 538390, 538428, 
538608, 538610, 538655, 538671, 538674, 538683, 538685, 538693, 538719, 538852, 538867, 538965, 538978, 
538980, 538981, 538991, 539041, 539109, 539110, 539112, 539135, 539145, 539165, 539209, 539212, 539226, 
539242, 539243, 539262, 539270, 539421, 539614, 539617

36 506065, 514660, 529672, 530103, 530168, 530283, 531892, 536313, 536523, 537306, 537658, 538133, 538310, 
539124, 539165, 539215, 539264, 539614, 539617

37 506065, 514660, 519989, 521857, 524782, 529263, 529672, 529720, 530103, 530168, 531892, 533795, 534678, 
534954, 534977, 534980, 535790, 536532, 537049, 537306, 537347, 537744, 538025, 538027, 538133, 538306, 
538683, 538722, 538978, 538991, 539015, 539150, 539165, 539215, 539284, 539286

38 502970, 506065, 521090, 529675, 533647, 534977, 534980, 536313, 537438, 537442, 537658, 539109, 539110, 
539112, 539212, 539284, 539286, 539329, 539331, 539614, 539617

39 511586, 521090, 533935, 533942, 534678, 534954, 535074, 535793, 536523, 537347, 537438, 537442, 537744, 
539165, 539172, 539173, 539558

40 519989, 530103, 534323, 534678, 537636, 537639, 537644, 537744, 537748, 537883, 538025, 538027, 539117, 
539246, 539272, 539558

41 502970, 506065, 517744, 521090, 530113, 533243, 533601, 533647, 533786, 534717, 535793, 535984, 536144, 
536313, 536523, 536538, 537048, 537067, 537135, 537267, 537438, 537442, 537636, 537639, 537658, 537841, 
537891, 537894, 537897, 538168, 538329, 538330, 538337, 538428, 538608, 538610, 538705, 538976, 539106, 
539109, 539110, 539112, 539145, 539212, 539246, 539253, 539254, 539255, 539260, 539284, 539286, 539558, 
539631

42 506065, 519989, 521090, 521857, 529720, 530103, 531892, 532987, 533647, 533693, 533786, 534678, 534717, 
534977, 534980, 537306, 537636, 537639, 537658, 538025, 538027, 538705, 538722, 538723, 538991, 539109, 
539110, 539112, 539242, 539243, 539284, 539286, 539329, 539331

43 525311, 529672, 535793, 536628, 536874, 537044, 537045, 537048, 537267, 537401, 537456, 537883, 538149, 
538685, 538693, 538721, 538835, 539145, 539165, 539175, 539176, 539663

44 533243, 533666, 534678, 536313, 537037, 537527, 538683, 538705, 538767, 538784, 538861, 538882, 538921, 
538922, 539000, 539003, 539049, 539071, 539106, 539116, 539270, 539279, 539372, 539663

45 528152, 536313, 536532, 537636, 537639, 538390, 538512, 538705, 538854, 539109, 539110, 539112
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2022 Ignacy Łukasiewicz polski geniusz 537891

4 DATA CENTER 534980

4DATACENTER 534977

A MOŻE BYŚCIE TAK NAJMILSI WPADLI  
NA JAZZ DO TOMASZOWA 533601

ABC Komfortu 535790

Acatar szybki sposób na katar 501120

ADAMANTEM 537841

AG ZDROWIE 533666

AGENCJA wyborcza.pl 537636

Ajde! ROBERT MAKŁOWICZ 539262

Akademia Rodziców Bobolen 538330

ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION  
FITMEAL 525051

AMAR 538999

APetyt na Fit 539116

ARBENA 524782

arpideas 534717

Asantinel 536848

ASBIRO 533786

Atroxil 538561

aw 537639

awmet 538674

BeDriver 521090

Bez Wiedzy 539253

BEZ WIEDZY 539255

Bio Planet KONTYNENTY 529847

Biolan 537058

BIOLOGIA bez tajemnic 539109

Biominki 529848

BLAS 538965

BLUGO CAR CHARGERS 538991

BOOCOV 533179

BORN86’ best sunglasses 538971

BRICK FLOOR 524313

BULLS EYE 537692

CAP1400 538184

Caramel Fudge 516746

Caramel Fudge 516754

CARGOFORTE 535074

CarryMeOn 535340

Cilento Express 536628

CLEANEO 533095

COLORAD R 539117

CYKLON 539391

czasukropla 538861

Dafi czysta radość 536606

Dar Pomorza 538987

digitly 535985

Distilled PREMIUM QUALITY LUBUSKI GIN  
LONDON DRY DELICATE TASTE UNIQUE  
INGREDIENTS Mild taste of london dry gin  
with a note of coriander, lavender  
and marjoram herbs PRODUCED  
AND BOTTLED IN POLAND 521002

dlb P1 P2 P3 www.dlb.one pairing 539146

dobra paczka 539242

DOLINA NOTECI 539241

dollo 532618

Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE 539015

dp 539243

DRUŻYNA A 521857

DS DETAILING SUITS 539149

DUŻY LOLEK.PL 533134

Dwa Potoki 539175

dworskie 538709

ECON 539558

EcoTraps 538988

EKO SENTIS Włókniny & Maty Naturalne 537785

Ekotronic 538683

ELADO 538867

EMMANUEL EDUCATIONAL FOUNDATION 537067

engraf 539256

Envio Rental Car. Comfort closer to You. 539173

EPPRAM 538796

ERC 539172

EUnitedAGRI EUROPEAN UNION UNITED  
AGRICULTURE 536313

evo ENERGY 537049

FAIR PLAY PRYWATNA SZKOŁA 538976

FENIKS PROFESSIONAL 538383

FloFloor 538655

FRUZJA 538845

FRUZJA 538846

fundacja LUBELSKIE KOZIOŁKI 537267

FX 539421

game #1 502970

GEOGRAFIA bez tajemnic 539112

GOJA 537347

GRADI INVEST 529672

GRADI 514660
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Green Garden 528920

Gts GESTURE TO SPEECH 535060

GUIDO 530672

Guo He One 538191

HAPPY SHOPPING OUTLETS 522399

HEALTHY BEAUTY 539106

HelloBaby test ciążowy 538497

HERCOOLIOS GRA, KTÓRA ZDROWO RUSZA 535059

HEROSIMA 536874

High Tatras 539226

hipoteczny expert 539124

Historia pod ostrym kątem 538428

HOŻA ARGENTINE STEAKHOUSE 538149

hydro BANK 530286

I AM SUSHI 537401

IBUAURO 538612

ICE Jurajska BLACK TEA musssująca 538840

ICE Jurajska GREEN TEA musssująca 538839

ICHESTER 538852

Idea Nieruchomości 539215

IDEABIZNESKLIMAT BOŚ BANK 536458

if InnFerm 539071

Ignacy Łukasiewicz polski geniusz 537897

IMAGO FOR CREATIVE 538736

IMMOBOOKING.DE 539614

IMMOBOOKING.PL 539617

impulseJob 539041

INTERBUD 538610

INTERIOR INVEST 537042

ipracujzdalnie.pl 529675

JERÓNIMO MARTINS 526407

Jędryka KANAPKARNIA dzień ze smakiem! 530676

Jordaszka 537883

K&W EXPERT ModulAir 538975

Kangur - Pudełka takie i owakie 539223

Kaszubaki 539145

KATOKARTA 532987

KKR. 526764

KMB 539150

KMF 538723

Kochaj Mlekovitę i jedz to co najlepsze 538972

kollale 539570

KORONA TRAS 535793

L La Porte 533795

L4S LEX4SAFE BEZPIECZNE USŁUGI PRAWNE 538390

LA PETARDA 537460

Lay’s - Na małe niezapomniane chwile 538917

LEIKO 535051

Libertia 539246

LIFEBOX 530168

LIVE GAME 538337

LOOPY’S WORLD  
RODZINNE CENTRUM ROZRYWKI 537048

ŁAKOMA ŁYŻKA 533217

Łódzka Lala 539151

m miejczysto.pl chemia papiery opakowania 538915

Magros 538696

MANTUSIL 538538

Maszyny i Urządzenia EXPO KATOWICE 537135

MEAT POINT 538835

METFORMAX COMBI 538955

MGP GARAGE 537744

MIKOŁAJCZYKI AMBER 530113

MIRA MAR 539165

MISTRZOSTWA POLSKI WE FRYZJERSTWIE  
im. Mario Mayera W.B.A. 539372

MIXTOOLS 539135

Modena Nails PROFESSIONAL  
CONSTRUCTION BASE 537081

monkeylandia salazabaw 539260

MOOSE CUSTOM KNIVES 538615

MY PS 538705

N NOWY REDEN 538133

Na Katar – Acatar 501130

Naftoform 538974

NAPOO 539409

narzędziomat 533935

NASZE BORY 531512

NaturANNA 539144

NAWARA PRODUCENT PALET 537748

NEC DIGITAL FINANCE 531892

NIZIO 538843

NJU. mobile 506065

novita 535991

NXT 537795

obiadomat 533942

Octon multimedia 539286

Octon telecom 539284

OD KOKOSZKI 539233

OpenGift.pl Pomysłowe Gadżety Reklamowe 538242

OPTIMUM MEBLE 526931

OTULINA 515592

OTWOCCZANKA 537747

PALLASIDE DUNGEON 537894

Pamario PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 537644

PAN PRECEL 537044

PAN PRECEL 537045

PASZTET DWORSKI z Jeleniem  
Z NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW 538665

PASZTET DWORSKI 538662

PHARMETKA 539621

PieskieManiery 533243

PINKY BLENDERS 531744
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PITERN 537306

PITU CITU 537589

PIWOWAROWNIA 531463

PLANET HEROES 537658

PLATINUM classic 537808

PLAY SMART 538980

PLOWER 533155

PODĄŻAJ NAPRZÓD 511586

Polonaise Foundation 536523

POLWET 537973

Poznajemy PRZYRODĘ 539110

Pozytywnie Zaprogramowani 536538

Prawie.PRO 536374

Prawie.PRO 538368

PRO MEDICAL CLINIC 539279

PROF-REM Yevhenii Lyzniuk PROF REM  
PROFESJONALNE REMONTY 529263

PROJEKT ŚRODOWISKO 538978

Prywatna Wieś 538721

PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI 539631

PSiEROCiNiEC 538512

PYRANTELUM OWIX 537075

PYRANTELUM OWIX 537086

QUIA NATURA 533776

Radiobook 533647

RADIOLATORIUM - SŁUCHAJ,  
BY WIDZIEĆ WIĘCEJ 517744

RAK SERVICE SECURITY AGENCJA OCHRONY 538854

redvet 538882

REGIONALNE SZLAKI 526138

Rekintic max 535338

RESTAURACJA W PUDEŁKU 537456

Revol Organic 538776

RFLEX ultra hydrolize 534714

ROBOTEC 538997

Rodzinny Dom Spokojnej Starości  
SŁONECZNY LAS 537037

ROKTON 538306

ROSOLSKI ARCHITEKT 533693

SAUNOWISKO 539663

Save The Music 536144

sawmar 538722

SC SKINCONCEPT 537527

SDIC 538025

SENEA z Melatoniną 538870

SILEZJAN 536532

SkyHouse 538310

SMART Bankier.pl 537438

Smileline 538922

SmileliNET 538921

Soilren 537778

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU PIZZY  
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu  
wytworzono z 160 g mięsa BEZ DODATKU:  
fosforanów glutaminianu sodu 537983

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU PRAŻONEJ  
CEBULKI DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g  
produktu wyworzono z 160 g mięsa  
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu 537984

SOWA SECURITY 528152

STALOWY KANAŁ 539272

STARA GARBARNIA 530103

STARDUST Hookah Tobacco 538470

Still Like 538671

stoperek.pl 537630

STV.INFO 539212

SUDECKI resort & spa 539176

sunvibe 539080

SYMFONIA Naturalne Świece Zapachowe 533126

Szeptucha 539209

Szkoła rodzenia Prenalen 538329

ŚWIAT OZE 529720

ŚWIĘTOKRZYSKI KLASTER WODOROWY  
IMIENIA BRACI ŁASZCZYŃSKICH 534954

taxCube 537713

taxCube 537714

TF Tita Fashion 538719

TRADEMILK BLIŻEJ NATURY 537680

TRANZYSTOR WWW.TRANZYSTOR.PL 533778

TRÓJMIEJSKIE CENTRUM PSYCHIATRII  
I PSYCHOTERAPII 538784

TRUFLEE 538973

Turbine ASSET MANAGER 539331

Turbine RISK ANALYTICS 539329

TWÓJ LEKARZ w Warszawie 539000

Twój lekarz w Warszawie 539003

Twój lekarz w Warszawie 539049

VERSATILE 538981

VIRTUAL HOUSE 535984

VISUAL PROMOTION 519989

WEKOWNIA BAWEŁNIANE WEKI  
RZEMIEŚLNICZE Nasze weki tworzymy przy  
wykorzystaniu produktów najwyższej jakości,  
dzięki czemu są niepowtarzalne.  
Wekujemy z sercem. BAWEŁNA PRODUCENT:  
Flow Food Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134,  
90-527 Łódź, info@wekownia.pl,  
www.wekownia.pl, tel. 42 212 33 30. 527579

welpures 531396

Wenta ROK ZAŁ. 1945 538693

Wenta 538685

whirla. 530283

WINNICA HARMONIA EST. 2022 539270

wisEAT 538767

Wiśniowski, łączy to co najlepsze 534323
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WPPAY 539264

Wroniecka 23 533689

Xtreme Kids 538168

YEDLI DOSTARCZAMY TO, CO NATURALNE 525311

z Zieleniaka Taka świeżość ma sens. 539232

zgarnij premię 537442

Złocista Babeczka 539234

ZMORA 539189

zrobisz to z OBI 534678



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.

1103737 (2021 12 02)
CFE: 28.05.00 14

1563679 PANO (2022 01 19) 9, 10
1614996 ČERVA (2021 04 22)

CFE: 27.05.01 9, 10, 21, 25
1638257 JOSI CAT (2020 07 24, 2020 02 11)

CFE: 03.01.06, 27.05.01 5, 31
1641103 PLANT PARADISE  

(2021 06 08, 2021 06 07)
29, 30, 32

1641183 GRANDEX (2021 09 15) 11, 19, 20, 35
1641266 budu (2021 11 09)

CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13 35, 36, 42, 44
1641267 budu (2021 11 09)

CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13 35, 36, 42, 44
1641285 Curren (2021 11 19)

CFE: 27.05.01 14
1641300 EWHA+ (2021 11 30)

CFE: 24.13.01, 27.05.01 10
1641336 TRUSTED HANDWORK  

(2021 08 06, 2021 05 20)
CFE: 27.05.01 25

1641342 Snacklafel (2021 10 26) 29, 30
1641359 BODONETTE (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641369 AQLIDA (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641370 DEGILORETT (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641371 DISIRVIS (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641378 BLANORIN (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641379 OBLYT (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641381 CITY OF STARS (2021 12 07, 2021 06 16)

CFE: 27.05.01 3
1641387 EMOTION TAKES FLIGHT  

(2021 12 09, 2021 09 06)
CFE: 27.05.01 14

1641395 Istanbul Airport iGA (2021 05 11)
CFE: 25.05.02, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13 37, 39

1641420 (2021 11 29, 2021 06 11)
CFE: 01.15.15, 05.07.01, 25.07.21, 
26.04.04, 26.11.01, 28.05.00, 29.01.14

32, 33

1641469 Gangtime  
(2021 12 02, 2021 06 04)

9, 35, 36, 38, 39, 
41, 42, 45

1641522 INTERSAN (2021 12 17, 2021 09 15) 3, 5
1641540 ZENIKO (2021 12 07, 2021 11 18)

CFE: 27.05.01 11
1641551 HAC A DOS (2021 12 07, 2021 07 02) 18

1641575 glore globally responsible fashion (2021 09 14)
CFE: 25.03.01, 27.05.01 25, 35

1641594 ITIB (2021 12 01)
CFE: 27.05.01 25

1641612 H (2021 11 17, 2021 06 07)
CFE: 26.01.06, 27.05.21, 29.01.13 2, 17, 19, 37

1641673 DYNAMAX (2021 12 15, 2021 07 13) 19
1641724 (2021 07 14)

CFE: 07.01.08, 26.01.03 35
1641753 The Aurora Prize for Awakening 

Humanity (2021 03 16)
9, 16, 25, 35

1641799 TROSOLUTE (2021 08 01, 2021 05 07) 3, 5
1641820 SMARTWIRE (2021 10 12, 2021 04 15) 10
1641876 AT TARABUSI (2021 11 30)

CFE: 26.07.04, 26.11.08, 27.05.22, 29.01.14 7
1641889 YUTERNAL (2021 11 29, 2021 11 29) 3, 5, 10
1641890 EZUBRIA (2021 11 29, 2021 11 29) 3, 5, 10
1641891 AZUBRIA (2021 11 29, 2021 11 29) 3, 5, 10
1641894 BELVISAJE (2021 11 29, 2021 11 29) 3, 5, 10
1641895 GLORELLIA (2021 11 29, 2021 11 29) 3, 5, 10
1641940 CHUM CHURUM (2021 12 17, 2021 12 16)

CFE: 01.15.15, 06.01.02, 26.11.03, 
28.03.00, 29.01.13

33

1641952 HAI DAVAI (2021 11 09) 30, 32, 33
1641970 PRIMALAC ULTIMA  

(2021 08 17, 2021 05 12)
5, 29, 30

1642036 H (2021 11 17, 2021 06 07)
CFE: 26.13.25, 27.05.08 1, 2, 9, 17, 19, 35, 37, 

40, 42
1642038 zesst (2021 09 06, 2021 07 07)

CFE: 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01 12, 39
1642045 CLEANsoUP  

(2021 12 03, 2021 06 07)
1, 7, 11, 40, 42

1642105 ESQUDO (2021 09 10)
CFE: 27.05.01 25, 35

1642140 TYXENOS (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1642142 MISOREQUIL (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1642407 SVETLOV JEWELRY (2021 03 19)

CFE: 01.01.02, 25.12.25, 26.04.05, 
27.03.12, 27.05.03, 29.01.12

14, 36

1642514 bmed beauty & medical (2021 10 01)
CFE: 26.04.03, 27.05.10 3

1642517 B BANGER (2021 09 23, 2021 05 14)
CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.02, 29.01.12 34



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1642036, 1642045 

2  1641612, 1642036 

3  1641381, 1641522, 1641799, 1641889, 1641890, 1641891, 1641894,
 1641895, 1642514 

5  1638257, 1641359, 1641369, 1641370, 1641371, 1641378, 1641379,
 1641522, 1641799, 1641889, 1641890, 1641891, 1641894, 1641895,
 1641970, 1642140, 1642142 

7  1641876, 1642045 

9  1563679, 1614996, 1641469, 1641753, 1642036 

10  1563679, 1614996, 1641300, 1641820, 1641889, 1641890, 1641891,
 1641894, 1641895 

11  1641183, 1641540, 1642045 

12  1642038 

14  1103737, 1641285, 1641387, 1642407 

16  1641753 

17  1641612, 1642036 

18  1641551 

19  1641183, 1641612, 1641673, 1642036 

20  1641183 

21  1614996 

25  1614996, 1641336, 1641575, 1641594, 1641753, 1642105 

29  1641103, 1641342, 1641970 

30  1641103, 1641342, 1641952, 1641970 

31  1638257 

32  1641103, 1641420, 1641952 

33  1641420, 1641940, 1641952 

34  1642517 

35  1641183, 1641266, 1641267, 1641469, 1641575, 1641724, 1641753,
 1642036, 1642105 

36  1641266, 1641267, 1641469, 1642407 

37  1641395, 1641612, 1642036 

38  1641469 

39  1641395, 1641469, 1642038 

40  1642036, 1642045 

41  1641469 

42  1641266, 1641267, 1641469, 1642036, 1642045 

44  1641266, 1641267 

45  1641469



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.

531321 Spotify AB
2021 11 02 2, 9, 35, 37

528190 WIŚNIEWSKI KAROL
2021 11 16 30, 35

531906 FABRYKA WIERTŁA BAILDON  
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 12 13 2

533674 Deutsche Bank AG
2021 12 27 36

533781 Spotify AB
2022 01 18 2, 9, 35, 37

534918 DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA.
2022 01 31 33

534906 LONGEVITY CENTER SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 02 01 5

535528 BlackBerry Limited
2022 02 02 9

535530 BlackBerry Limited
2022 02 02 35

535531 BlackBerry Limited
2022 02 02 42

534716 CENTRUM STOMATOLOGII CANDEO 
WIESŁAW HĘDZELEK I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
2022 01 24 44

534613 CENTRUM STOMATOLOGII CANDEO 
WIESŁAW HĘDZELEK I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
2022 01 24 44

534634 CENTRUM STOMATOLOGII CANDEO 
WIESŁAW HĘDZELEK I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
2022 01 24 44

521862 ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROMECH 
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ  
W LUBIEWIE GDAŃSKIM
2022 01 25 7, 11, 12, 17

510108 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- 
-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W MOGILNIE
2022 02 25 33

534908 Kik Textilien und Non-Food GmbH
2022 02 01 25, 35

533980 Duolingo, Inc.
2022 02 02 9, 41

534699 CRIS CONF. S.P.A.
2022 02 02 18



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.

1605594 Sky International AG
2021 11 23 9, 16, 35, 41, 42

1605595 Sky International AG
2021 11 23 9, 16, 35, 41, 42



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

5/2022

168

538461

(210) 538461     (220) 2022 01 04
(731) PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) JASÓKŁCZYN

(210) 538461     (220) 2022 01 04
(731) PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) JASKÓŁCZYN

186
JASÓKŁCZYN                            538461 
(wykaz alfabetyczny)              

JASKÓŁCZYN                            538461 
(wykaz alfabetyczny)
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