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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT15

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)
(540)
(540)

487687
(220) 2018 05 14
FUNDACJA SILESIA PRO EUROPA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Stare Opactwo w Rudach

(531) 02.01.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi rekolekcyjne: usługi noclegowe, usługi
gastronomiczne.
497668
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ŚMIETANKA ZE SKAŁY
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery owocowe, masło orzechowe,
owoce mrożone, orzechy jadalne, orzechy przetworzone,
pasty orzechowe, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie orzechów, przetwory owocowe, 30 batoniki, batony
energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki,
czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze w proszku,
lód naturalny lub sztuczny, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego
pojemników na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni,
usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

518504
(220) 2020 09 22
BARTER COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(540) BARTER COAL
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węgla, Paliwa na bazie
węgla, Węgiel, Węgiel drzewny do użytku jako paliwo, Miał
węglowy [paliwo], Pył węglowy [paliwo], Paliwa wyrabiane
z węgla antracytowego i koksu, 35 Usługi pośrednictwa
w handlu węglem i innymi paliwami stałymi oraz paliwami
płynnymi, kruszywami oraz maszynami węglowymi, Usługi
sprzedaży węgla i materiałów węglopochodnych, 39 Składowanie węgla i produktów węglopochodnych, Ładowanie
węgla i produktów węglopochodnych, Rozładunek węgla
i produktów węglopochodnych, Dystrybucja węgla i produktów węglopochodnych, Transport węgla i produktów
węglopochodnych, Zaopatrywanie w wodę, Magazynowanie energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej,
Magazynowanie gazu, Usługi dystrybucji gazu, Dystrybucja
ciepła grzewczego, Zaopatrywanie w parę wodną, Transport
lądowy, Transport rurociągami.
520592
(220) 2020 11 09
PIWOWOŃSKI MIROSŁAW, PABIŚ KAMIL LUXURY-GOODS.PL SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MBG line
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
27.05.23
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, pomiarowe,
czujniki jakości powietrza, woltomierze, urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, kontrolne, technologii informacyjnej,
fotograficzne, multimedialne, urządzenia do komunikacji
pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia
do nagrywania, transmisji, odtwarzania, powielania dźwięku
lub obrazu, monitory ciekłokrystaliczne [LCD], wyświetlacz
HUD, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, aparaty
fotograficzne i kamery wideo, kamery IP, kamery samochodowe, kamery internetowe, kamery do zestawów cofania,
elektroniczne dzwonki do drzwi z kamerą, urządzenia alarmowe, bezprzewodowe nadajniki i odbiorniki, aparatura lub
urządzenia do gromadzenia, przechowywania, przewodzenia, przełączania, przekształcenia, sterowania lub regulacji
energii elektrycznej, ładowarki, ładowarki USB, ładowarki
bezprzewodowe, zasilacze sieciowe, uchwyty samochodowe do telefonów z ładowaniem bezprzewodowym, osprzęt
do przetwarzania danych, mikroskopy cyfrowe optyczne (cyfrowe z kamerą), urządzenia GPS (lokalizatory GPS), kamery
inspekcyjne, termometry na podczerwień, stacje pogody.
(210) 528391
(220) 2021 05 04
(731) WRONA JERZY, Lublin; JANAS PIOTR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DROPFAKTORING

(531) 18.01.19, 19.01.11, 24.17.18, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
529568
(220) 2021 05 27
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12,
26.11.03, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Terminale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne,
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy
wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe,
Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo,
Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów,
Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projek-

Nr ZT15/2022

tory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mobilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały
na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui na telefony, Etui
na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki,
Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło
ochronne do tabletów, Szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw
sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw
sztucznych, Folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, Folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotykowego,
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, Torby do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania
rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług,
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych,
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji
handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
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nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej,
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii
elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług
związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Doradztwo podatkowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa
w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa
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bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi
pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami,
Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie
i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne,
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny,
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
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komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem
nadajników naziemnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury
technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport
bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie
środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną,
Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania
w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych
i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji,
Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie
materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski,
Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków,
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży
programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi
sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie
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nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów,
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego,
Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie
sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych,
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych,
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne,
doradcze I konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie
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odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
529569
(220) 2021 05 27
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12,
26.11.03, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Terminale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne,
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy
wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe,
Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo,
Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów,
Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mobilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały
na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui na telefony, Etui
na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki,
Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urzą-
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dzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło
ochronne do tabletów, Szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw
sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw
sztucznych, Folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, Folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotykowego,
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, Torby do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania
rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług,
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych,
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji
handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż:
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telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej,
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii
elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług
związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze,
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie
inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instala-
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cyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych,
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych,
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych,
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych,
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci
światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem
telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego,
Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych,
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji,
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki,
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci
komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
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nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych
za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy,
Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu,
Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków
transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę
wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem
ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych,
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów,
Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych,
Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja
filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo,
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów,
Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane
on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
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radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego,
Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych,
Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych,
Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali
internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie
utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody,
udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka
psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne,
Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad
domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych
doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji
mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne
i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka
osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne,
usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Terminale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne,
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy
wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe,
Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo,
Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów,
Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mobilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały
na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui na telefony, Etui
na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki,
Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło
ochronne do tabletów, Szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw
sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw
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sztucznych, Folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, Folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotykowego,
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, Torby do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania
rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług,
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych,
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji
handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
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nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie
świadczenia usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert
usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych
oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę,
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi dotyczące działalności
centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz
osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych,
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególno-
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ści urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych,
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych,
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania,
Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów,
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń
do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych,
Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie,
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe,
Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe,
Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji,
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki,
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów,
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi,
Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów

15

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych
za pośrednictwem nadajników naziemnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
39 Transport, Transport samochodowy, Transport morski,
Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi
związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia
obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo
w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów,
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie
gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków,
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych
i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia
telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów,
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi
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w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli
jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo
informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi,
Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi
doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej
online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy opieki nad
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną,
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych, usługi
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi
ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
529686
(220) 2021 05 28
GINVITA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) GV GINVITA CLINIC

05.05.21, 05.05.20, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.22,
29.01.13
(510), (511) 44 Pomoc medyczna, Szpitale, Usługi doradcze
w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Usługi położnicze [akuszeria], Usługi sztucznego
zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Wypożyczanie sprzętu
medycznego, Opieka pielęgniarska i medyczna, Fizykoterapia, Porady w zakresie farmakologii, Psychologiczne (porady), Wypożyczenie urządzeń sanitarnych.

Nr ZT15/2022

(540) HAPPY HEALTHY HEMP 3H

(531)

533424
(220) 2021 09 01
KLUSKA ANNA KLUSKA ANNA, KLUSKA KAROLINA
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNE KAMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Zduńska Wola;
KLUSKA KAROLINA KLUSKA ANNA, KLUSKA
KAROLINA WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNE KAMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARDAN EXCLUSIVE
(210)
(731)

(531) 03.03.15, 03.03.24, 26.05.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 7 Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Przewody niemetalowe do użytku
w hydraulicznych systemach maszyn, Wysokociśnieniowe
przewody niemetalowe do przesyłu paliwa w maszynach,
Wysokociśnieniowe przewody niemetalowe do przesyłu
olejów w maszynach.
(551) wspólne prawo ochronne
534119
(220) 2021 09 20
AGAWA BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA JAWNA,
Jawczyce
(540) (znak słowny)
(540) AGAWA
(510), (511) 20 Meble, Meble ogrodowe, Kwietniki [meble],
Dekoracje wiszące [ozdoby], Kosze z wikliny na kwiaty, 21 Pojemniki na kwiaty, Kosze na kwiaty, Doniczki na kwiaty, Wazony na kwiaty, 28 Dekoracje i ozdoby choinkowe.
(210)
(731)

534828
(220) 2021 10 01
3H GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.05.04, 26.05.06, 26.01.08
(510), (511) 5 Konopne suplementy diety, olejki i mydła
do celów medycznych, Antybakteryjne środki do mycia rąk,
Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Olejki lecznicze, 30 Herbatki, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty: susze części pochodzących od roślin konopnych,
Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia lub konserwowania: batony zbożowe, bułki,
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, ciasta, ciasteczka, ciastka, masa do pieczenia ciast, ciasto na wypieki,
ciasto w proszku, gofry, grzanki, kawa nienaturalna, makarony,
mąka, Muesli, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawy, Przyprawy, Chipsy
(produkty zbożowe), Wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
Zboża, Zioła do celów spożywczych, 31 Suszone części pochodzące od roślin konopnych przeznaczone do dekoracji,
Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia: artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karmy
i pasze dla zwierząt, karmy dla drobiu, makuchy, Nasiona, Pasza dla zwierząt tucznych, Pokarm dla ptaków, Pokarm dla
zwierząt domowych, Produkty do tuczenia zwierząt, Rośliny
konopi, Rośliny naturalne (żywe), Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Suchary dla psów, Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Ziarno do żywienia zwierząt.
536247
(220) 2021 11 09
MANSCAPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANSCAPING

(210)
(731)

(531) 02.09.12, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
perfumy, olejki eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia,
kremy do golenia, płyny po goleniu, toniki po goleniu, balsamy po goleniu, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, kremy do pillingu, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do opalania,
preparaty do mycia i kąpieli, żele do kąpieli, 8 nożyczki, cążki,
pilniki do paznokci, polerki do paznokci, pecety, szczypce kosmetyczne, osełki, maszynki do golenia i strzyżenia, nożyki
do golenia, zestawy do manicure, brzytwy, przybory ręczne
do układania włosów, maszynki do strzyżenia włosów, żyletki, depilatory, przybory do depilacji, zalotki do rzęs, zestawy
do manicure, zestawy do pedicure, aparaty do układania
włosów nieelektryczne.
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536631
(220) 2021 11 17
ÖZLÜK MEHMET, Bielany Wrocławskie;
ÖZLÜK KAROLINA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) ELIF KEBAB & PIZZA
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje.
(210)
(731)

Nr ZT15/2022

537117
(220) 2021 11 30
KUŚMIEREK SEBASTIAN APZ KONEKTGROUP,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uni classa

(210)
(731)

536633
(220) 2021 11 17
ÖZLÜK MEHMET, Bielany Wrocławskie;
ÖZLÜK KAROLINA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elif Kebab
(210)
(731)

(531) 04.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Chusteczki toaletowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, ściereczki do wycierania kurzu, szmatki i ściereczki do czyszczenia, mopy, wiadra z wyciskarkami do mopów, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw
sztucznych, 21 Gąbki do czyszczenia, rękawice do ścierania
kurzu, rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice
nitrylowe, przybory do celów kosmetycznych.

(531)

02.01.04, 02.01.16, 02.01.23, 05.05.03, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje.
537113
(220) 2021 11 30
KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK
I WALDEMAR KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Trzebiatów
(540) (znak słowny)
(540) HAPPS
(510), (511) 29 Filety rybne, Filety z wędzonego śledzia, Galaretki rybne, Gotowane ryby, Grillowane filety rybne, Konserwowane produkty rybne w słoikach, Konserwowane ryby,
Konserwy rybne, Mączka rybna do spożycia przez ludzi, Mrożone gotowane ryby, Mrożone produkty rybne, Pasta rybna,
Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty z przetworzonej ryby do spożycia
dla ludzi, Ryby, Ryby mrożone, Ryby marynowane, Ryby konserwowane, Ryby przetworzone, Ryby wędzone, Ryby w słoikach, Ryby w puszkach, Ryby solone, Ryby w oliwie z oliwek,
Śledzie, nieżywe, Suszone mięso rybie, Żywność przygotowana z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb,
Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasty z ryb wędzonych, Ryba ugotowana i suszona, Ryby suszone, Ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Żywność chłodzona
składająca się głównie z ryb, Ryby w opakowaniach z tworzyw sztucznych, Ryby w olejach roślinnych, Przetworzone
owoce morza, Konserwowane produkty rybne w opakowaniach z tworzyw sztucznych, Konserwowe owoce morza,
Mrożone owoce morza, Owoce morza [nieżywe], Owoce
morza konserwowane, Potrawy rybne, Produkty z owoców
morza, 40 Konserwowanie żywności, Mrożenie żywności,
Przetwarzanie żywności, Przetwórstwo ryb, Puszkowanie
żywności, Wędzenie ryb, Usługi konserwacji żywności, Konserwowanie ryb.

(210) 537132
(220) 2021 12 01
(731) SĘKOWSKA EMILIA SIEDEM DRZEW, Biskupice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 05.09.03
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
w szczególności w żywność i napoje dietetyczne, Usługi
cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, w szczególności w żywność dietetyczną, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
w szczególności w zakresie produktów dietetycznych, Usługi
cateringu zewnętrznego, Usługi cateringu dietetycznego.
537142
(220) 2021 12 01
LEPSZYNET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LN Lepszynet.pl
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
537150
(220) 2021 12 01
MMB DRIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MMB SmartGridEnabler
(510), (511) 9 Aparatura do kondycjonowania energii.
(210)
(731)

(210) 537154
(220) 2021 12 01
(731) WALCZAK MARLENA, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) LIVE FOR VINYLS
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy
dresowe, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z krótkim
rękawem, Odzież męska, damska i dziecięca.
(210) 537156
(220) 2021 12 01
(731) WALCZAK MARLENA, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) L4V
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy polarowe, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z krótkim
rękawem, Odzież męska, damska i dziecięca.
537657
(220) 2021 12 14
MARKUSZEWSKA MONIKA, KONOPKO MIKOŁAJ
INTERSTALAR SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) INTERSTALAR
(510), (511) 25 Odzież.
(210)
(731)

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

537740
(220) 2021 12 14
KURZYNA GRAŻYNA GREENDENTAL, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
green DENTAL

Nr ZT15/2022

537835
(220) 2021 12 17
ROLMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) Rolnicy z ferajny
(510), (511) 9 Adaptery, Urządzenia audiowizualne, Sprzęt
do komunikacji, Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, Bezprzewodowy transfer danych przez Internet,
41 Adaptacja i montaż kinematograficzny, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi
w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)

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

537997
(220) 2021 12 22
LECIEJEWSKI ARKADIUSZ ARMASZ, Pakosław
(znak słowno-graficzny)
Armasz

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08,
29.01.01
(510), (511) 7 Agregat do uprawy bezorkowej, Agregat
do uprawy pożniwnej, Agregat uprawowo-siewny, Agregat
do uprawy ścierniskowej, Agregat do uprawy talerzowej,
Brona talerzowa, Brona talerzowa dwuśladowa asymetryczna, Brona talerzowa dwuśladowa symetryczna, Brona talerzowa jednorzędowa, Brona talerzowa podrywkowa, Brona
talerzowa półzawieszana, Brona talerzowa składana, Brona
talerzowa z siewnikiem nasion, Głębosz, Głębosz aktywny,
Głębosz bierny, Głębosz jednozębowy, Głębosz trzyzębowy,
Kultywatory inne niż ręczne, Rozsiewacz jako sprzęt rolniczy w postaci przyczepy do traktorów, Rozsiewacz nawozu,
Siewnik jako sprzęt rolniczy w postaci przyczepy do traktorów, Siewnik poplonu, Wał jako sprzęt rolniczy w postaci
przyczepy do traktorów, Wał agregowany z broną, Wał posiewny, Wał spulchniający, Wał ugniatający, Zgrabiarki jako
sprzęt rolniczy w postaci przyczepy do traktorów, Zgrabiarki
karuzelowe, 35 Handel maszynami rolniczymi, Handel agregatami do uprawy bezorkowej, Handel bronami, Handel
bronami talerzowymi, Handel głęboszami, Handel kultywatorami, Handel rozsiewaczami, Handel rozsiewaczami, Handel siewnikami, Handel wałami, Handel zgrabiarkami, Handel
internetowy maszynami rolniczymi.
538055
(220) 2021 12 23
SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,
Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serenada Nuggetsy SEROWE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 02.09.10, 05.03.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji: szczoteczek do zębów, szczoteczek elektrycznych, szczoteczek
sonicznych, irygatorów do jamy ustnej, 44 Usługi medyczne,
Usługi stomatologiczne, Usługi protetyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi chirurgii dentystycznej, Usługi świadczone
przez kliniki dentystyczne, Usługi diagnostyczne, Usługi profilaktyki zdrowia jamy ustnej i zębów, Usługi dentystyczne,
Usługi świadczone przez kliniki medyczne, Usługi świadczone przez kliniki prywatne, Usługi świadczone przez lecznice,
Usługi zdrowotne, Usługi opieki zdrowotnej.

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 Nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, produkty
mleczne, gotowe posiłki na bazie sera, żywność preparo-
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wana i przekąski słone na bazie sera, nuggetsy z sera, małe
kawałki sera w panierce, nuggetsy z kurczaka i sera, małe
kawałki kurczaka i sera w panierce, 35 Sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów,
twarogów, serków, gotowych dań na bazie sera, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków, gotowych dań
na bazie sera, informacja handlowa, promocja sprzedaży
artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów,
twarogów, serków, gotowych dań na bazie sera, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków, gotowych dań
na bazie sera.
(210)
(731)
(540)
(540)

538241
(220) 2021 12 29
KLECHA JERZY, Kłobuck
(znak słowno-graficzny)
BOBO-JELLY

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, Preparaty witaminowe, żelki witaminowe, 29 Galaretki, Galaretki owocowe,
30 Wyroby cukiernicze: żelki, cukierki, cukierki żelowe, Cukierki żelowo-sokowe, Cukierki miętowe, Galaretki owocowe będące słodyczami, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Słodycze do ssania, Słodycze ozdobne na choinki, Wyroby piekarnicze, słodycze, czekolady, cukierki, czekoladki, galaretki,
ciastka, guma do żucia, słodycze nie do celów medycznych,
Karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane,
Pastylki [wyroby cukiernicze], Słodycze owocowe, pastylki
(wyroby cukiernicze], gumy rozpuszczalne, półprodukty
cukiernicze, lizaki.
(210)
(731)
(540)
(540)

538245
(220) 2021 12 29
PESZKO TEAM SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
PESZKO TEAM VODKA

(540) kółko krzyżyk
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie,
Spódnice, Sukienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty, Pulowery, Swetry, Bluzy, Bluzki, Kamizelki, Kombinezony,
Odzież wierzchnia, Kurtki, Palta, Płaszcze, Prochowce, Getry,
Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Rajstopy, Czapki, Daszki do czapek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed słońcem, Rękawiczki
(odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na szyję, Chusty, Fulardy,
Szale, Szaliki, Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, Sandały, Kalosze,
Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Odzież dziecięca, Wyprawki dziecięce (odzież), Paski (odzież), Szelki, 35 Informacja
handlowa o towarach, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich
towarów takich jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta,
płaszcze, prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze,
osłony przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe,
bandany na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty,
boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe,
pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce,
serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież),
szelki, pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóżka, kołdry, pokrowce na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, torby,
kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, papier i tektura, almanachy, notatniki, pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria),
karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty,
materiały piśmienne pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet towarów
takich jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia
głowy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony
przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe, bandany na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, boty,
bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), szelki,
pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóżka, kołdry, pokrowce
na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, papier i tektura, almanachy, notatniki, pudełka
kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały piśmienne, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Reklama, Marketing, Promocja.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe.
(210) 538267
(220) 2021 12 30
(731) GÓRALCZYK OKSANA KÓŁKO KRZYŻYK, Strzeniówka
(540) (znak słowny)
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539205
(220) 2022 01 29
BOJDZIŃSKA EWELINA VELCREDO, Zakręt
(znak słowno-graficzny)
VELCREDO

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Kurtki jako odzież sportowa, Koszulki
kolarskie, Spodnie kolarskie, Czapki kolarskie.
(210)
(731)

539231
(220) 2022 01 31
FUNDACJA EDUKACJA DLA ROZWOJU-EDUKO,
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDUKO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.01.14
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], drukarki do druku 3D, hologramy, identyfikujące karty magnetyczne, lornetki, lupy [optyka], mikroprocesory, mikroskopy, okulary 3D, optyczne czytniki
znaków, projektory, stereoskopy, urządzenia i przyrządy
do fizyki, wykrywacze [detektory], znaki cyfrowe, anteny,
aparaty do projekcji przeźroczy, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], bankomaty, czytniki do przetwarzania kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych,
drukarki komputerowe, dyski optyczne i magnetyczne,
dżojstiki do użytku z komputerem inne niż do gier wideo,
ekrany projekcyjne, elektroniczne tablice wyświetlające,
fotokopiarki, grafika do pobierania do telefonów komórkowych, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kamery wideo, kartridże z kartami wideo,
karty pamięci, klawiatura komputerowa, kłódki elektroniczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze,
komputery przenośne [podręczne], komputery kieszonkowe, komputery stacjonarne, liczydła elektroniczne, ładowarki
baterii, magnetyczne nośniki danych, modemy, monitory,
myszy komputerowe, nośniki rejestracji dźwięku, odbiorniki radiowe i telewizyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych,
oprogramowanie gier komputerowych nagrane, optyczne
nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, płytki do układów scalonych, podkładki pod myszy
komputerowe, podręczne siłowniki elektryczne, pokrowce
na laptopy, smartfony, tablety, portfele elektroniczne, programy komputerowe do pobrania, projektory wideo, przyrządy
pomiarowe, publikacje elektryczne do pobrania, radia samochodowe, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, scanery, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
szafy grające, światła błyskowe, tablety, taśmy do rejestracji
dźwięku, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, tokeny bezpieczeństwa, urządzenia do nauczania, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do projekcji wirtualnej
klawiatury, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne,
zestawy na głowę do wirtualnej rzeczywistości, 28 Gry, gry
polegające na budowaniu, modele będące zabawkami, roboty zabawkowe, automaty do gry, gry przenośne z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, modele pojazdów w zmniejszonej skali, pistolety
pneumatyczne (zabawki), przenośne konsole do gier wideo,
sprzęt do gier wideo, zestawy modeli w zmniejszonej skali,
żetony do gier hazardowych, 35 Badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowych, telemarketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, produkcja filmów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi public relations, usługi relacji z mediami, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, optymalizacja stron internetowych, poszukiwania
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w zakresie patronatu, wyszukiwania informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, usługi wywiadu rynkowego, usługi opracowań graficznych dla celów reklamowych, usługi przeglądu prasy, uaktualnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, 42 Aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, badania naukowe, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnych, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS), platforma jako usługa (PaaS),
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, chmury obliczeniowe, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo bezpieczeństwa
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowywania sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologiach komputerowych
i programowaniu za pośrednictwem stron internetowych,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersje danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych innych niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie w celu wykrywania uszkodzeń,
monitorowanie w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, opracowywanie platform komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych, usługi doradztwa w dziedzinie technologii komputerowych, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

539240
(220) 2022 01 31
BOJDZIŃSKA EWELINA VELCREDO, Zakręt
(znak słowno-graficzny)
VC

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], Odzież sportowa, Kurtki jako odzież sportowa, Spodnie kolarskie, Koszulki kolarskie, Czapki kolarskie,
Spodenki rowerowe na szelkach, Bluzy sportowe, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki sportowe, Kurtki sportowe, Skarpetki sportowe,
Stroje sportowe.
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539330
(220) 2022 02 01
BIELAWSKA HELENA DOULA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MOTHER SHOWER MATKA W CENTRUM
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(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla
zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwierząt.
539612
(220) 2022 02 08
HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ARIA SOLANO
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe
centralnego ogrzewania, Rury będące częściami instalacji
sanitarnych, Instalacje ogrzewania podłogowego, Elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje do rekuperacji ciepła
z powietrza, Rekuperatory, Generatory strumienia powietrza,
Dystrybutory powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza,
Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje
do filtrowania powietrza.
(210)
(731)

(531)

02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 05.05.20, 27.05.01, 26.01.19,
26.01.21, 29.01.07
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Usługi planowania przyjęć, Usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi w zakresie
organizacji rozrywki, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Planowanie i przeprowadzanie imprez (rozrywka), Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, 43 Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 45 Przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezentami,
Usługi douli.
(210) 539442
(220) 2022 02 03
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Belluno
(510), (511) 19 Betonowe elementy budowlane, Budowlane
konstrukcje niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe z pustaków betonowych, Parkany niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Płyty brukowe niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe, Palisady niemetalowe.
(210) 539444
(220) 2022 02 03
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Solus
(510), (511) 19 Niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, Płyty betonowe barwione i w kolorze naturalnego
betonu, Płyty brukowe, Płyty cementowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych.
539496
(220) 2022 02 05
KONSHURT M. KASPRZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Pretendent
(210)
(731)

539642
(220) 2022 02 08
3WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABUvit
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Probiotyki (suplementy),
Suplementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe,
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła
lecznicze, Żelki witaminowe, Mineralne suplementy diety,
Odżywcze suplementy diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety składające się
z witamin, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety
dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych.
539644
(220) 2022 02 08
3WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duszek BABU

(210)
(731)

(531) 04.05.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Programy komputerowe, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne
nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z kompu-
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terowej bazy danych lub Internetu, Nagrane dyski wideo,
Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane filmy, Nagrania
muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD ROM,
Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje elektroniczne, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje
elektroniczne zawierające gry, Filmy do pobrania, Filmy
wideo, Dyski optyczne z muzyką, E-booki, Czasopisma
elektroniczne, Filmy animowane, Grafiki komputerowe
do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo,
Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smartfonów,
Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Nagrania cyfrowe,
Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, 35 Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Agencje reklamowe,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwania
w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towarów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów handlowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne,
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
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i usług, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Analiza trendów biznesowych,
Analiza trendów marketingowych, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja reklam, Promocja
sprzedaży, Reklama i marketing, Produkcja nagrań wideo
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, Usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności.
539685
(220) 2022 02 09
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) SLICK
(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody),
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku,
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze,
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
(210)
(731)

539809
(220) 2022 02 11
JANOSZ ALICJA, JANOSZ TOMASZ FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA DUKAT SPÓŁKA CYWILNA,
Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Dukat 1986

(531)

24.05.01, 24.05.03, 05.07.27, 05.03.20, 19.03.03, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 21 Porcelana, 30 Kawa, herbata, słodycze, czekolada, 39 Pakowanie prezentów, doręczanie prezentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

539836
(220) 2022 02 14
DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRICHOEXPERT

(531)

02.09.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.06
(510), (511) 3 Płyny do pielęgnacji włosów, Kosmetyki,
5 Lecznicze płyny do włosów, 9 Programy komputerowe,
44 Fryzjerstwo, Usługi medycyny alternatywnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

539837
(220) 2022 02 14
DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRICHOEXPERT

(531)

27.05.05, 27.05.17, 29.01.11, 02.09.12, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów,
5 Lecznicze płyny do włosów, 9 Programy komputerowe,
44 Fryzjerstwo, Usługi medycyny alternatywnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

539843
(220) 2022 02 14
RAZEM MIERZYMY WYŻEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
#urlopwkraju

Nr ZT15/2022

(531) 01.17.11, 06.01.02, 01.03.15, 27.05.05, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Broszury, Broszury drukowane, Materiały drukowane,
Czasopisma [periodyki], Drukowane foldery informacyjne,
Drukowane karty informacyjne, Drukowane komunikaty prasowe, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane rozkłady, Drukowane
ulotki informacyjne, Przewodniki drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje periodyczne drukowane, Reklamy drukowane, Skrócone przewodniki kieszonkowe [materiały drukowane], Ulotki drukowane, Fotografie, Fotografie [wydrukowane], Dodatki do gazet w postaci czasopism, Gazety, Historyjki
obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], Formularze
[blankiety, druki], Druki, Druki handlowe, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Kalendarze z kartkami do wyrywania,
Podkładki na biurko z kalendarzem, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty
drukowane, Karty pocztowe, Katalogi, Katalogi hoteli, Książki,
Książki informacyjne, Mapy, Mapy geograficzne, Mapy tras,
Materiały piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
Obrazy i zdjęcia, Periodyki [czasopisma], Periodyki, Periodyki
drukowane, Prospekty, Przebitki [materiały piśmienne], Rysunki, Ulotki, Ulotki reklamowe, Zakładki do książek, Zakładki
do stron, 35 Agencje informacji handlowej, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], Agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Rynkowe badania opinii publicznej, Badania rynkowe,
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Bezpośrednia
reklama pocztowa, Reklama, Reklama banerowa, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja
[reklama] podróży, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Usługi public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, Pokazy towarów, Pokazy
towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów
promocyjnych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
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filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Statystyczne zestawienia, Ocena statystyczna
danych marketingowych, Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych,
Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji z zakresu działalności
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, Udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie powierzchni reklamowej,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Usługi
agencji marketingowych, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie hotelami, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe świadczone
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotore-

Nr ZT15/2022

portaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o biletach na imprezy rozrywkowe, Informacja o rekreacji,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie koncertów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie kongresów edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie seminariów, Organizowanie seminariów związanych
z reklamą, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie warsztatów,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów, Organizowanie
konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i prowadzenie loterii,
Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat],
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja filmów,
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk,
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, Przedstawienia
teatralne [produkcja], Publikowanie książek, Publikowanie
książek, czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), Telewizyjne usługi rozrywkowe, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe telewizyjne
i radiowe, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji online
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Hotele dla zwierząt domowych, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Pensjonaty, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, domy gościnne, Usługi
pensjonatów, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja
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miejsc w pensjonatach, Rezerwacja miejsc na kempingach,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych,
Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów z fajkami
wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi snack-barów,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów
szybkiej obsługi, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe, Usługi hoteli i moteli, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon
i soba, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi
w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego,
Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie dużych namiotów,
Wypożyczanie namiotów, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
539846
(220) 2022 02 14
KUNDA ROBERT FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ROREK, Grabie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROREK

(210)
(731)

26.01.22, 26.04.06, 26.04.09, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, odzież sportowa, bielizna, obuwie,
obuwie sportowe, obuwie plażowe, rękawiczki, rękawice
sportowe narciarskie, stroje kąpielowe, stroje gimnastyczne, daszki przeciwsłoneczne jako nakrycia głowy, nakrycia
głowy, szale, nauszniki, skarpety, getry, 35 Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także internetowym
z odzieżą, odzieżą sportową, nakryciami głowy, obuwiem,
bielizną, rękawiczkami, skarpetami, szalami.

Nr ZT15/2022

wiania żywności, Szafki chłodnicze do przechowywania
napojów, Szafki chłodnicze do przechowywania żywności,
Urządzenia dozujące do napojów chłodzonych [inne niż
automaty do sprzedaży], Witryny ekspozycyjne grzewcze,
Witryny podgrzewane na artykuły spożywcze, Witryny
chłodnicze do ekspozycji napojów, Chłodziarki do mleka, Chłodziarki do wina, Chłodzące automaty do napojów,
Elektryczne automaty do espresso, Urządzenia do produkcji
lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, Podgrzewacze
talerzy, Elektryczne podgrzewacze do talerzy, Elektryczne
podgrzewacze wody do sporządzania napojów, Elektryczne
zaparzacze do herbaty, 43 Wynajem jednostek wydających
ciepłe i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające.
(210) 539904
(220) 2022 02 15
(731) BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) hydroszyba
(510), (511) 3 Preparaty, detergenty i środki do mycia i pielęgnacji samochodów i części samochodowych, zwłaszcza
felg, gumy, części z tworzyw sztucznych, szkła, chromu, powierzchni metalowych, lakierów, siedzeń, pokrowców na siedzenia i foteli, Wosk samochodowy, Szampony do mycia
samochodów, Płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej.
(210) 539907
(220) 2022 02 15
(731) MAKOWSKI MACIEJ MONIDIA STUDIO, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

539861
(220) 2022 02 15
COFFEEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE ON
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki czyszczące, Detergenty, Detergent
w tabletkach do ekspresów do kawy, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki do usuwania kamienia, Substancje
czyszczące do użytku domowego, 7 Dystrybutory automatyczne, Automaty do sprzedaży, Automaty sprzedające
chłodnicze, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne spieniacze do mleka, Elektryczne spieniacze mleka do kawy, 11 Agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia
wody, Elektryczne ekspresy do kawy, Elektryczne zaparzacze
do kawy, Kawiarki elektryczne, Urządzenia do podgrzewania
napojów, Urządzenia do podgrzewania mleka, Urządzenia
do chłodzenia napojów, Urządzenia chłodnicze do wysta-

(531)

22.01.06, 22.01.10, 02.07.23, 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08,
02.09.25, 01.15.15, 09.09.03, 09.09.05, 26.11.03, 26.11.13,
14.01.02, 14.01.03, 29.01.15
(510), (511) 41 Rozrywka teatralna, rozrywka filmowa, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci przedstawień
objazdowych, administrowanie usługami rozrywkowymi, informowanie o imprezach rozrywkowych, kabarety, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzenie imprez rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali, organizacja widowisk, organizowanie przedstawień, organizowanie spektakli rozrywkowych, pisanie piosenek, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych,
prezentacja dzieł teatralnych, prezentacja recitali, produkcja
przedstawień, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja sztuk, produkcja widowisk, Prowadzenie
występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych, rezerwacje biletów na imprezy rozrywkowe, Udostępnianie
rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Usługi artystów estradowych, usługi kabaretowe, Widowiska teatralne
zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Zarządzanie
stroną artystyczną spektakli teatralnych.
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539915
(220) 2022 02 16
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA
MORATEX, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) System zarządzania jakością MORATEX INSTYTUT

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.05, 27.05.09,
29.01.13
(510), (511) 16 Publikacje promocyjne, 35 Udostępnianie
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Prezentacje towarów i usług, Usługi promocyjne i reklamowe,
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi
reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia,
poczty, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, 42 Usługi w zakresie projektowania stron
internetowych, Usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych.
(210) 539926
(220) 2022 02 15
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Herkules
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
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nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych: usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży:
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce
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na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane,
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, tshirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi:
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu,
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania
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muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów,
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci
i serwerów komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

539967
(220) 2022 02 16
WIŚNIEWSKI BOGDAN, Puńców
(znak słowno-graficzny)
BBT & FRUIT we bubble tea

(531)

02.09.01, 05.03.13, 05.03.16, 05.07.01, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.16, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

539975
(220) 2022 02 16
WIŚNIEWSKI BOGDAN, Puńców
(znak słowno-graficzny)
BBT & FRUIT

05.03.13, 05.03.16, 05.07.01, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
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540012
(220) 2022 02 17
CLINNOVATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clinnovate
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Próby kliniczne, Laboratoria medyczne,
Medyczne badania naukowe, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi medyczne, Badania medyczne, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne,
Usługi poradnictwa medycznego, Organizowanie leczenia
medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, Usługi informacji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi
pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej.
540033
(220) 2022 02 18
VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI KARDIO TON
(210)
(731)

(531) 01.03.18, 26.01.03, 26.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.
540062
(220) 2022 02 20
KRZEMIŃSKA ALEKSANDRA ŚWIEŻO UPIECZONA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIEŻO UPIECZONA
(210)
(731)

(531) 11.01.22, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 30 Ciasto na wypieki, Chleb, Chleb i bułki, Chleb
żytni, Duński chleb, Świeży chleb, Zakwas chlebowy, Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Babki Panettone, Bezy,
Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Ciasteczka solone, Croissant [rogaliki
z ciasta francuskiego], Czekoladki, Słodkie bułki, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym,
Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, Nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku miętowym, 40 Wypiek chleba na zamówienie.
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540092
(220) 2022 02 21
BOBOLANDIA AGNIESZKA KLUKA SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBOLANDIA PARK ROZRYWKI RODZINNEJ
(210)
(731)

(531) 04.05.21, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi parków rozrywki, Prowadzenie parków rozrywki, Rozrywka w postaci przejażdżek w parkach
rozrywki, Produkcja występów w parkach rozrywki, Usługi
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Usługi
rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, Usługi
parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych, Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, Usługi parków
rozrywki z motywami produkcji radiowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Wesołe miasteczka, Usługi wesołych miasteczek, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi
doradcze w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie organizacji
rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe
związane z konkursami, Usługi agencji sprzedaży biletów
na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie gier do celów
rozrywkowych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rozrywkowe świadczone
dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.
540104
(220) 2022 02 21
MACHAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krężoły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) machAIR

(210)
(731)

(531) 15.07.21, 26.13.25, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Sprężarki, Sprężarki powietrzne, Sprężarki gazu, Sprężarki do klimatyzatorów powietrza, Sprężarki
do urządzeń klimatyzacyjnych, Śrubowe sprężarki powietrzne, Sprężarki elektryczne, Sprężarki do regeneracji i recyklingu gazów chłodniczych, Sprężarki chłodnicze do instalacji
chłodzących, Sprężarki doładowujące, Sprężarki [maszyny],
Sprężarki obrotowe, Elektryczne sprężarki rotacyjne, Obrotowe sprężarki powietrzne, Sprężarki chłodnicze do instalacji
grzewczych, Sprężarki odśrodkowe, 9 Sprężarki [elektryczne
lub elektroniczne podzespoły], 35 Sprzedaż detaliczna lub
hurtowa sprężarek powietrza, osuszaczy chłodniczych sprężonego powietrza, narzędzi pneumatycznych, części narzędzi pneumatycznych, 37 Serwis osuszaczy chłodniczych
sprężonego powietrza, Naprawa i konserwacja sprężarek.
(210) 540109
(220) 2022 02 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PRODUKT BEZGLUTENOWY 1985 GZELLA
WĘDLINY Z BORÓW KUBUSIE parówki drobiowowieprzowe BEZ DODATKU GLUTENU SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH FOSFORANÓW WZMACNIACZY
SMAKU
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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.
540111
(220) 2022 02 21
MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Odido
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 05.01.01, 05.01.07, 05.01.16, 05.05.20,
08.05.03, 21.01.25, 03.01.14, 25.01.01, 27.05.01, 27.05.03,
29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa przetworzone, 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)
(731)
(540)
(540)

(531)

540110
(220) 2022 02 21
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
GZELLA Wędliny z borów linia z KOCIEWSKIEJ
WĘDZARNI -PRODUKTY- TRADYCYJNIE WĘDZONE
PRODUKT POLSKI TUCZ BEZ ANTYBIOTYKÓW OD
WAGI 30 kg

03.04.18, 05.01.01, 05.01.07, 05.01.16, 06.07.08, 06.19.16,
25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał,

(531) 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, Druki, Materiały biurowe, Materiały do pakowania z tworzyw sztucznych, nieujęte w innych
klasach, zwłaszcza osłony, torebki i folie, Torebki papierowe
lub plastikowe do konserwacji artykułów żywnościowych,
Torby na śmieci (z papieru lub z tworzyw sztucznych),
35 Usługi handlu detalicznego, w tym przez internet i/lub
za pomocą audycji zakupów telewizyjnych, w związku z towarami, takimi jak środki chemiczne, środki do czyszczenia,
polerowania i ścierania, środki myjące, farby, produkty apteczne, kosmetyki, maszynki do golenia i akcesoria, środki
perfumeryjne, artykuły gospodarstwa domowego, przybory
dla gospodarstwa domowego, paliwa, materiały oświetlające i paliwa silnikowe, oleje techniczne i smary, smary, świece,
wyroby do ochrony zdrowia, produkty farmaceutyczne, produkty do higieny osobistej i środki toaletowe, maszyny, narzędzia i artykuły z metali nieszlachetnych, artykuły budowlane, artykuły dla majsterkowiczów i artykuły ogrodnicze,
materiały hobbystyczne i materiały do rękodzieła, produkty
elektryczne i produkty elektroniczne, nośniki do nagrywania dźwięku i nośniki danych, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji,
wytwarzania pary i prasowania parą, instalacje i akcesoria
sanitarne, elektryczne i nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego lub kuchenne, wyroby szklane, wyroby ceramiczne, porcelana, wyroby metalowe i plastikowe
do celów gospodarstwa domowego i kuchennych, słoiki dla
gospodarstwa domowego i do kuchni, wyroby nożownicze,
zestawy garnków kuchennych i w związku z towarami, takimi
jak artykuły dekoracyjne i materiał dekoracyjny, mianowicie
ozdoby, ozdoby sezonowe, odświętne, na przyjęcia i ozdoby
tematyczne do przedmiotów, szyb okiennych, okien, pokoi,
budynków i przestrzeni, girlandy, flagi i folie, pojazdy i akcesoria do pojazdów, rowery i akcesoria do rowerów, silnikowe
dwukołowe pojazdy i akcesoria, ognie sztuczne, zegary i zegarki, i wyroby jubilerskie, urządzenia i przyrządy optyczne,
instrumenty muzyczne, druki, materiały piśmienne, artykuły biurowe, torby i wyroby rymarskie, meble, wyposażenie,
namioty, brezenty, odzież, buty i wyroby tekstylne, nakrycia
głowy, wyroby ze skóry i imitacji skóry, futerały, torby, plecaki, parasolki i parasole, zabawki, przyrządy sportowe, sprzęt
sportowy i akcesoria, artykuły spożywcze, owoce, warzywa
i napoje, produkty rolne, produkty ogrodnicze i produkty leśne, artykuły spożywcze dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt,
rośliny, przybory dla palących, wyroby tytoniowe i innego
rodzaju substancje stymulujące, mianowicie alkohol, kawa,
herbata, czekolada, cukier i przyprawy korzenne, i w związku
z wyrobami dla gospodarstwa domowego, Przyjmowanie,

30

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przetwarzanie i realizacja zamówień (prace biurowe), Usługi dotyczące zaopatrzenia dla osób trzecich [zakup produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Przyjmowanie
zamówień, serwis zaopatrzeniowy i realizowanie rachunków fakturowanie, Prowadzenie programów promocyjnych
i programów premiowych jako programów lojalnościowych
w celach marketingowych (o ile ujęte w klasie 35), Reklama,
Pozyskiwanie i dbanie o klienta przez reklamę wysyłkową (mailing), Organizowanie i urządzanie wystaw i targów
do celów przemysłowych i reklamowych, Wynajmowanie
materiałów reklamowych i czasu reklamowego w mediach
komunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Wynajmowania automatów do sprzedaży, Wypożyczanie stoisk handlowych, Gospodarcze usługi konsultingowe, Planowanie i nadzorowanie rozwoju przedsiębiorstw pod względem organizatorskim, Planowanie pomoc
w zakresie zarządzania, Profesjonalne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie idei
franszyzy, 36 Usługi finansowe, zwłaszcza pośrednictwo
w kredytach i udzielanie kredytów dla handlu hurtowego
i detalicznego, wynajem i pośrednictwo w wynajmie, Wynajem, pośredniczenie, dzierżawa nieruchomości, 39 Transport,
Pakowanie i składowanie paczek i/lub towarów, Odbieranie
dostarczanie i przesyłanie paczek i/lub towarów, Transport paczek i/lub towarów pojazdami, Usługi logistyczne (ujęte w klasie 39), zwłaszcza rejestrowanie zleceń, logistyka magazynowa i kontraktowa, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji i logistyka zwrotów (zarządzanie zapasami), 41 Edukacja
i szkolenia w zakresie handlu detalicznego i optymalizacji
biznesu, Publikowanie i wydawanie druków oraz mediów
elektronicznych.
(210) 540117
(220) 2022 02 21
(731) JAKUBICZ MAŁGORZATA YOUR WAY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA LIDERA PRZYSZŁOŚCI
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe i coaching.
540138
(220) 2022 02 21
UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SMOOTH JAZZ CAFE
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, 35 Reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem internetu, 41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.
(210)
(731)

540193
(220) 2022 02 22
PROVITUS DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA,
Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) CUKERO
(510), (511) 29 Pokrojone sałatki warzywne, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, Sałatki gotowe, Sałatki warzywne, Przetworzone buraki, Kapusta kwaszona, Ogórki kwaszone, Ogórki małosolne, Krojone warzywa, Warzywa solone,
Warzywa marynowane, Warzywa przetworzone, Mieszanki
warzywne, Warzywa konserwowane, Warzywa w słoikach,
Gotowe produkty z warzyw, Warzywa konserwowane w occie, Ogórki marynowane, Ogórki konserwowe, Kapusta, przetworzona, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa w plasterkach, konserwowe,
Konserwowane warzywa, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa
następujących produktów: pokrojone sałatki warzywne,
(210)
(731)

Nr ZT15/2022

uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, sałatki gotowe,
sałatki warzywne, przetworzone buraki, kapusta przetworzona, przetworzone warzywa kapustne, kapusta kwaszona,
warzywa, warzywa solone, warzywa marynowane, warzywa
przetworzone, mieszanki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa w słoikach, gotowe produkty z warzyw, warzywa konserwowane w occie, warzywa konserwowane w plasterkach, ogórki kwaszone, ogórki małosolne, krojone, ogórki
marynowane, ogórki konserwowe.
540215
(220) 2022 02 23
MEDUAL A. MEJER-IBERHAN, P. IBERHAN SPÓŁKA
JAWNA, Przygodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDUAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Sprzęt do stymulacji elektronicznej do fizjoterapii, Steppery do użytku
w fizjoterapii, Bieżnie stacjonarne do użytku medycznego
w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, Aparatura do zabiegów
fizjoterapeutycznych, Urządzenia do rehabilitacji medycznej,
Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji
medycznej, Obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej,
Urządzenia do masażu [do celów medycznych], 41 Usługi
edukacji medycznej, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi
trenerów osobistych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie
medycyny, Szkolenia nauczycieli sportowych, Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia zawodników sportowych,
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi szkolenia
pielęgniarek i pielęgniarzy, Usługi szkolenia zawodowego,
Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie
szkolenia i kształcenia zawodowego, Nauczanie w dziedzinie
medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Publikowanie
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
Usługi nauczania dotyczące medycyny, Nauczanie w dziedzinie osteopatii, 44 Fizjoterapia, Usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Rehabilitacja fizyczna, Rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Poradnictwo związane z terapią zajęciową,
Terapia ciepłem [medyczna], Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), Terapia falą uderzeniową, Terapia mowy i słuchu,
Terapia mowy, Opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji psychicznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
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pacjenta, Udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, Usługi
analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi doradztwa
medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi
leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi
medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów
rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego
efektywności, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi pomocy
medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Masaż, Informacje dotyczące
masażu, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi konsultacji
związane z masażami, Udzielanie wiadomości i informacji
w dziedzinie medycyny, Udzielanie informacji dotyczących
medycyny, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi w zakresie
medycyny sportowej, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Opieka zdrowotna związana z osteopatią, Osteopatia.
540227
(220) 2022 02 23
REMARK - KAYSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Batorowo
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

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

Nr ZT15/2022

540246
(220) 2022 02 24
SKONIECZKA BOGUMIŁ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
DOGFABRIC.PL

(531) 27.05.01, 29.01.03, 03.01.08, 03.01.26, 03.06.03, 26.03.06
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Reklama i marketing, Marketing
dotyczący promocji, 41 Organizowanie konkursów dla psów,
Organizowanie pokazów psów, Organizacja wyścigów psów,
Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Produkcja
mikrofilmów, Udostępnianie publikacji on-line, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich.
(210) 540249
(220) 2022 02 23
(731) DZIAŁYŃSKA MARTA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) THE KRASNALS
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy artystyczne, Akwarele, Ryty
artystyczne, Rysunki, Rysunki artystyczne, Szkice, Gazety,
Periodyki, Periodyki drukowane, Karton, Ulotki, Kalendarze,
Foldery, Foldery drukowane, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Publikacje drukowane, Książki, Broszury, Instalacje
artystyczne.
(210) 540373
(220) 2022 02 27
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) esstem
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do włosów, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, 5 Lecznicze płyny do włosów.

(531) 26.01.06, 26.11.07, 25.07.05, 25.07.20, 29.01.12
(510), (511) 11 Centralne instalacje klimatyzacyjne do celów
przemysłowych, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Elektrostatyczne filtry powietrza, Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do klimatyzacji, Filtry do użycia z urządzeniami
do wentylacji, Filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Filtry
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry elektryczne
do klimatyzacji, Filtry powietrza, Instalacje klimatyzacyjne,
24 Materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, Materiały nietkane w postaci bel do użytku w produkcji, Materiały
tekstylne w belach do użytku w produkcji filtrów przemysłowych, Tkaniny, Tkaniny do filtrowania, Tkaniny do użytku
przemysłowego, Tkaniny przemysłowe, Włókna do filtrowania, 42 Badania inżynieryjne, Doradztwo techniczne, Doradztwo technologiczne, Doradztwo w zakresie technologii
filtracji, Inżynieria techniczna, Pomiary inżynieryjne, Profesjonalne doradztwo w zakresie wykorzystywania technologii,
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne, Usługi w zakresie doradztwa technologicznego.

540375
(220) 2022 02 25
BIAŁAS GRZEGORZ, Boguszów-Gorce;
BIAŁAS ZUZANNA, Boguszów-Gorce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁAS MAXPOL TRANSPORT

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.15,
26.01.02, 26.01.13, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów,
Organizowanie podróży.
(551) wspólne prawo ochronne
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540385
(220) 2022 02 28
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda COCONUT MILK
(510), (511) 3 Nielecznicze kosmetyki i preparaty do pielęgnacji twarzy.
(210)
(731)

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

540478
(220) 2022 03 01
BUGAJSKI PAWEŁ EGOART, Mełgiew
(znak słowno-graficzny)
ego ART

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

540494
(220) 2022 03 02
ŚCIANA DOMINIKA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
NUVKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi
w zakresie makijażu, Usługi kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

540514
(220) 2022 03 01
YILDIRIM FATIH, Tarczyn
(znak słowno-graficzny)
LU URY

(531) 03.13.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież damska, męska i dziecięca, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, dzianina (odzież), kamizelki, kombinezony, kurtki,
legginsy, podkoszulki, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, spódnice, spódnico-spodenki, spodnie, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce (odzież), wyroby
pończosznicze.

Nr ZT15/2022

540517
(220) 2022 03 02
PMP STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMP STYLE DBAMY O ŚRODOWISKO

(210)
(731)

(531) 05.01.01, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Tablice reklamowe [metalowe banery], Metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane], Kontenery
na śmieci [kosze] z metalu, Metalowe kosze na śmieci papierowe do użytku przemysłowego, 9 Tablice znakowe reklamowe [świecące], Reklamowe tablice znakowe [mechaniczne],
Reklamowe tablice [mechaniczne lub świecące], Mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, Odzież chroniąca przed urazami, Odzież
chroniąca przed wypadkami, Odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, Odzież do utrzymywania się
na powierzchni wody, Odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, Odzież ochronna o dużej widoczności,
Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
Odzież ochronna chroniąca przed urazami, 11 Kubki ogrzewane elektrycznie, 12 Samochody, Samochody dostawcze,
Samochody dostawcze ze stelażem na skrzyni ładunkowej,
Samochody do transportu lądowego, Samochody elektryczne, 16 Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane
materiały opakowaniowe z papieru, Drukowane materiały
piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Komunikaty
prasowe [materiały drukowane], Materiały drukowane, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Publikacje promocyjne, Papier firmowy, Kalendarze
ścienne, Kalendarze drukowane, Kalendarze na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem, Stojaki na kalendarze biurkowe, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Naklejki na samochody, Pieczątki biurowe, Teczki na dokumenty, Teczki
na dokumenty [artykuły biurowe], Teczki na dokumenty
będące artykułami papierniczymi, Teczki papierowe na dokumenty, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty do użytku
biurowego, Papier na koperty, Koperty z tworzyw sztucznych, Szare koperty, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Wizytówki, Tablice
reklamowe z tektury, Tablice reklamowe z kartonu, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane kartonowe
tablice reklamowe, Kubki na ołówki, 18 Teczki na dokumenty
[aktówki], Teczki na dokumenty, Pojemniki na wizytówki, Etui
na wizytówki, 20 Tablice reklamowe ze szkła [nieświecące],
Tablice reklamowe z tworzyw sztucznych [nieświecące], Tablice reklamowe z drewna [nieświecące], Tablice reklamowe,
Reklamowe tablice wystawowe, Tablice informacyjne, Tablice
korkowe [tablice informacyjne], Kosze z tworzyw sztucznych
[inne niż kosze na śmieci], Kosze niemetalowe [inne niż kosze na śmieci], Niemetalowe kosze na śmieci do recyklingu,
21 Filiżanki i kubki, Kubki, Kubki do kawy, Kubki do napojów,
Kubki podróżne, Kubki plastikowe, Kubki papierowe, Kontenery na śmieci, Kosze na śmieci, Kosze metalowe na śmieci,
Kosze na śmieci papierowe, Metalowe kosze na śmieci, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], Podręczne ko-
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sze na śmieci papierowe, Kosze na śmieci z pedałem, Kosze
na śmieci do użytku domowego, 22 Torebki tekstylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], 25 Odzież robocza.
540521
(220) 2022 03 02
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) TAURONIT
(510), (511) 1 Zeolity, materiał zeolitowy, nawozy, nawóz naturalny, żużel [nawóz], dodatki glebowe [nawożenie], nawozy
z dużą ilością substancji odżywczych, środki ulepszające glebę, 19 Beton, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały
wiążące do naprawy dróg, drogi z niemetalowych materiałów, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, asfalt drogowy, materiały wiążące do produkcji kamieni, podbudowy
drogowe, bitum do użytku w budowie dróg, kamień, kamień
budowlany, kamień żużlowy, łupek, materiały budowlane
niemetalowe, gips [materiał budowlany], sztuczny kamień,
wapień, wapno, zaprawy budowlane, żużel [materiał budowlany], Kruszywo, Kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, Kruszywa wykorzystywane do budowy dróg,
krzemionka do użytku w budownictwie, wapno nawozowe.

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

Nr ZT15/2022

540541
(220) 2022 03 03
DAWIDOWICZ PIOTR BOT4U, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ziuuu Spiders

(210)
(731)

540540
(220) 2022 03 02
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA ROLLSY
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna,
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze,
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe
na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy,
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec,
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny.

(531) 02.09.04, 03.13.08, 27.05.01
(510), (511) 31 Menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych].
540556
(220) 2022 03 03
THE LEADER’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LEADER’S PREMIUM REAL ESTATE by Perz
Chmura Góralczyk
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości.
540570
(220) 2022 03 03
PITBOT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pitbot

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do przygotowywania
zeznań podatkowych, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, Komputerowe
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów,
Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie dla księgowości, Mobilne aplikacje, Aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Edukacyjne aplikacje mobilne,
Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Edukacyjne aplikacje komputerowe, 35 Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, Doradztwo księgowe w zakresie podatków,
Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Do-
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radztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Porady
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki],
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Usługi w zakresie
procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi
wypełniania zeznań podatkowych, Doradztwo z zakresu
księgowości, Księgowość, Księgowość i prowadzenie ksiąg,
Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, Skomputeryzowana księgowość, Usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 Usługi podatkowe i celne, Doradztwo finansowe dotyczące podatków,
Doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków,
Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo w zakresie podatków dochodowych, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Konsultacje podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
Ocena i wycena podatkowa, Ocena podatkowa, Planowanie finansów w zakresie podatków, Planowanie podatkowe
[nie księgowe], Usługi realizacji płatności podatków, Usługi
związane z podatkami [nie księgowość], 41 Szkolenie w zakresie podatków.
540578
(220) 2022 03 03
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALON
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 18.01.05, 21.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 Wina.
540603
(220) 2022 03 04
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA DIAMENTOWE LIPIDY
(510), (511) 3 Kosmetyki pielęgnacyjne, Kremy do twarzy
przeciw zmarszczkom.

(210)
(731)

Nr ZT15/2022

540620
(220) 2022 03 04
ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UH THE UPPER HOUSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Organizacja najmu nieruchomości handlowych,
Wynajem nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi w zakresie zakwaterowań, Zapewnianie stałego zakwaterowania,
37 Budownictwo, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa parkingów wielopoziomowych,
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie
domów, Budowanie nieruchomości, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków,
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Konstrukcja
budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Organizacja widowisk, Organizowanie
balów, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Imprezy kulturalne,
Imprezy taneczne, Nocne kluby, Organizacja i prowadzenie
balów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności,
Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć,
Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych
dotyczących stylu i mody, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
rozrywki, Organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, Prowadzenie konkursów piękności, Sport
i fitness, Zapewnianie sal balowych, Przedszkola, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Usługi
rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 Krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi
i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi

35

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajmowanie
sal konferencyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Świadczenie usług przez
hotele i motele, Usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Rezerwacje miejsc w hotelach, Udostępnianie informacji online
dotyczących rezerwacji hotelowych, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi biur zakwaterowania,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie, Rezerwacja zakwaterowania, 45 Usługi
dozorcze [concierge].
540669
(220) 2022 03 07
DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DefenDoor
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Drzwi niemetalowe, Ościeżnice niemetalowe,
Okna niemetalowe.
540678
(220) 2022 03 07
WHITE STAR POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GATSBY WARSAW
(510), (511) 41 Prowadzenie dyskotek, Usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach,
Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi
klubów [dyskotek], Usługi klubów nocnych, Usługi klubów
nocnych [rozrywka], Organizowanie imprez kulturalnych
i rozrywkowych, Usługi związane z organizacją imprez karaoke, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, Usługi w zakresie klubów tańca, 43 Prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów
przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi,
bufetów, stołówek, Usługi gastronomiczne i cateringowe,
Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, Organizowanie
przyjęć okolicznościowych, Wynajmowanie sal na eventy,
imprezy, posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy,
wystawy.
(210)
(731)

540680
(220) 2022 03 07
WHITE STAR POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT15/2022

(540) GATSBY WARSAW

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Prowadzenie dyskotek, Usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach,
Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi
klubów [dyskotek], Usługi klubów nocnych, Usługi klubów
nocnych [rozrywka], Organizowanie imprez kulturalnych
i rozrywkowych, Usługi związane z organizacją imprez karaoke, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, Usługi w zakresie klubów tańca, 43 Prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów
przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi,
bufetów, stołówek, Usługi gastronomiczne i cateringowe,
Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, Organizowanie
przyjęć okolicznościowych, Wynajmowanie sal na eventy,
imprezy, posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy,
wystawy.
540691
(220) 2022 03 07
INTERDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) druk

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły papiernicze, afisze, broszury, czasopisma, druki akcydensowe, druki offsetowe, etykiety, foldery,
formularze, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty,
książki, naklejki adresowe, nalepki, opaski na banknoty, papier do maszyn rejestrujących, plakatu, papier komputerowy,
prospekty, taśmy i karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, ulotki, wrzutki do czasopism, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, obróbka tekstów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, w tym opracowywanie stron www, uaktualnianie materiałów reklamowych, 39 Transport towarowy,
40 Usługi drukarskie.
(210) 540704
(220) 2022 03 07
(731) INTER SZYK J. KOZIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) neti

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, artykuły do karmienia i smoczki, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Sprzęt
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych.
(210) 540710
(220) 2022 03 07
(731) DĄBROWSKA JOANNA LLH, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) love like horses
(510), (511) 25 Odzież, Odzież do sportów jeździeckich,
odzież do jazdy konnej (jeździecka), t-shirty, koszule, bluzki,
bluzy i bluzy z kapturem, koszulki i koszulki polo, bluzy i kurtki jeździeckie, odzież z polaru, spodnie, bryczesy, szaliki, Chusty na głowę, opaski na głowę, bandany, bielizna jeździecka,
skarpety, getry, getry dla jeźdźców, rękawiczki, rękawiczki
do jazdy konnej, obuwie, Buty do jazdy konnej, Nakrycie
głowy, czapki, czapki z daszkiem, czapki do jazdy konnej,
daszki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i za pośrednictwem
stron internetowych (online) w zakresie następujących towarów: odzież, odzież do jazdy konnej, odzież do sportów jeździeckich, bielizna i rękawice do jazdy konnej, nakrycia głowy
do jazdy konnej: kaski jeździeckie, obuwie do jazdy konnej,
wyroby rymarskie ze skóry oraz sprzęt do jazdy konnej, akcesoria do pielęgnacji koni.
540712
(220) 2022 03 08
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDPRESSO
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, a mianowicie mentoring
w dziedzinie medycyny dla personelu medycznego, Usługi
w zakresie kształcenia ustawicznego, a mianowicie organizowanie i prowadzenie wydarzeń w tym konferencji, sympozjum, szkoleń, kursów, seminariów na żywo i on-line, w branży farmaceutycznej i medycznej, Usługi udostępniania newsletterów, Usługi w zakresie publikacji newsletterów, Usługi
edukacyjne świadczone za pośrednictwem podcastów,
Usługi w zakresie nagrań audio i wideo, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo, Projekcja filmów do celów medycznych, Produkcja
podcastów.
(210)
(731)

(210) 540715
(220) 2022 03 08
(731) OCHOJSKI MIROSŁAW, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) INLEGIS
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, Publikowanie tekstów, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie
drogą elektroniczną, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Kursy szkoleniowe, Prowadze-

Nr ZT15/2022

nie seminariów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkoleniowe dla
biznesu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Mediacja [usługi prawne], Usługi
informacji prawnej, Dostarczanie informacji prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Usługi radców prawnych, Usługi prawne pro bono, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa,
Usługi prawne w zakresie mediacji, Pomoc prawna przy
tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe,
Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Usługi
w zakresie pomocy prawnej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, Doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, Profesjonalne usługi
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], Usługi prawne świadczone w związku z procesami
sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Udostępnianie
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem
strony internetowej, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami,
Usługi adwokatów, Usługi adwokackie.
(210)
(731)
(540)
(540)

540716
(220) 2022 03 08
OCHOJSKI MIROSŁAW, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
INLEGIS

(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, Publikowanie tekstów, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie
drogą elektroniczną, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Kursy szkoleniowe, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkoleniowe dla
biznesu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Mediacja [usługi prawne], Usługi
informacji prawnej, Dostarczanie informacji prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Usługi radców prawnych, Usługi prawne pro bono, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa,
Usługi prawne w zakresie mediacji, Pomoc prawna przy
tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe,
Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Usługi
w zakresie pomocy prawnej, Udzielanie informacji dotyczą-
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cych usług prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, Doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, Profesjonalne usługi
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], Usługi prawne świadczone w związku z procesami
sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Udostępnianie
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem
strony internetowej, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami,
Usługi adwokatów, Usługi adwokackie.
540718
(220) 2022 03 08
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT AUTOPOMOC

(210)
(731)

Nr ZT15/2022

(531) 26.01.03, 24.17.02, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych,
Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Dane zapisane
elektronicznie z Internetu, Karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, Karty interfejsowe do urządzeń
przetwarzających dane, Obwody elektroniczne zawierające
zaprogramowane dane, Urządzenia przechwytujące dane,
42 Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku
w aplikacjach do monitorowania nadawania, Usługi pomocy
technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym
i aplikacjami, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości.
(210) 540726
(220) 2022 03 08
(731) UCB Pharma GmbH, Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowny)
(540) NIFEREX
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne.
540728
(220) 2022 03 08
Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A.,
Buenos Aires, AR
(540) (znak słowny)
(540) SABOR CON HIERBAS REALES
(510), (511) 30 Yerba mate.
(210)
(731)

540729
(220) 2022 03 08
Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A.,
Buenos Aires, AR
(540) (znak słowny)
(540) BUENAS Y SANTAS
(510), (511) 30 Yerba mate.
(210)
(731)

(531) 18.01.07, 18.01.23, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
(210) 540719
(220) 2022 03 08
(731) BORECKI MARCIN MPJ GLASS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Młoda Polka
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia
głowy, Odzież.
540720
(220) 2022 03 08
CHECK SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Drugi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty CHECK

(210)
(731)

(210) 540732
(220) 2022 03 09
(731) TRACZ JACEK, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) PANI PUDEŁKO
(510), (511) 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi
restauracyjne, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Przygotowywanie i sprzedaż posiłków pakowanych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering).
540767
(220) 2022 03 09
MŁYNY SZCZEPANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczepanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLKA
(210)
(731)
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(531) 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Mąka, Makarony, Mąka spożywcza, Mąka zbożowe, Mąka ziemniaczana, Mąka roślinna, Mąka gorczycowa,
Mąka sojowa, Mąka owsiana, Mąka ryżowa, Mąka orzechowa,
Mąka kukurydziana, Mąka żytnia, Mąka pszenna, Mąka jęczmienna, Mąka truflowa, Mąka migdałowa, Makaron jajeczny,
Suszony makaron, Makaron błyskawiczny, Makaron ziti, Makaron azjatycki, Makaron spożywczy, Mąka razowa nieprzesiana,
Mąka owsiana spożywcza, Mąka z prosa, Mąka na ciasto, Mąka
do pieczenia, Mąka z tapioki, Mąka na pączki, Mąka na pizzę,
Prażona mąka zbożowa, Kleista mąka ryżowa, Mąka z ciecierzycy, Mąka z soczewicy, Makaron chiński [niegotowany],
Udon [makaron japoński], Surowy makaron rurki, Makaron
soba instant, Chiński makaron instant, Makaron z serem, Makaron udon [niegotowany], Makaron udon instant, Makarony
do zup, Potrawy z makaronu, Makaron z ciecierzycy, Makaron z soczewicy, Makaron nitki skrobiowy, Makarony do pizz,
Makarony mączne spożywcze, Makarony zawierające jaja,
Makarony głęboko mrożone, Makarony zawierające nadzienia, Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), Makaron
chiński chow mein, Makaron z komosy ryżowej, Puszkowana
żywność zawierająca makaron, Makaron instant do gotowania, Mąka z fasoli mung, Mąka z łzawnicy ogrodowej, Mąka
gotowa do pieczenia, Mąka ze skrobi ryżowej, Kasza manna
[mąka spożywcza], Mąka ze skrobi pszennej, Mąka mieszana
do żywności, Mąka pszenna do żywności, Makaron soba [japoński makaron z gryki, niegotowany], Ciasto makaronowe
nadziewane, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Sałatka z makaronem, Sosy do makaronów, Makarony z truflami, Gotowe
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy zawierające
[głównie] makaron, Chińskie danie Lo mein [makaron], Chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), Soba [japoński makaron z gryki], Chow mein [chiński smażony makaron], Mąka
sojowa używana do żywności, Tapioka (Mąka -) do celów
spożywczych, Mąka kukurydziana do celów spożywczych,
Mąka jęczmienna [do celów spożywczych], Mąka spożywcza
z nasion oleistych, Wzbogacana kasza manna [mąka spożywcza], Mąka gryczana do celów spożywczych, Ziemniaki
(Mąka -) do celów spożywczych, Mąka ziemniaczana do celów
spożywczych, Mąka do rzadkiego ciasta chińskiego, Makarony w postaci płatów, Potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, Mąka kokosowa przeznaczona
do spożycia przez ludzi, Mąka z roślin strączkowych do celów
spożywczych, Mąka do sporządzania knedli z kleistego ryżu,
Mąka z łzawnicy ogrodowej do celów spożywczych, Japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żywności), Posiłki składające się głównie z makaronów, Zboża stosowane do produkcji
makaronów, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Makarony
somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszennej,
niegotowane], Płaty makaronu ryżowego na sajgonki, Sałatka
z makaronu typu rurki, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Gotowe posiłki
na bazie makaronu dla małych dzieci, Mąka pozbawiona białka do użytku w produkcji piwa, Mrożone posiłki składające się
głównie z makaronu, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, Makaroniki kokosowe, Makaronowe konserwy, Makaroniki (ciastka), Makarony razowe, Makaron chiński, Makaron
noodle, Nitki [makaron], Makaron skrobiowy, Makaron suszony,
Świeży makaron, Makaron [ciasto], Makaron ryżowy, Makaron
pełnoziarnisty, Makaron gotowy, Makaron rurki, Makaron gryczany, Makaron nitki, Nadziewany makaron, Makaron muszelki,
Makaron krewetkowy, Kuskus [kasza], Kasza kukurydziana, Kasza gryczana, Kasza manna, Kasza bulgur, Kasza perłowa, Kasza
perłowa [przetworzona], Przetworzona kasza manna.

Nr ZT15/2022

540772
(220) 2022 03 09
MŁYNY SZCZEPANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczepanki
(540) (znak słowny)
(540) POLKA
(510), (511) 30 Mąka, Makarony, Mąka spożywcza, Mąka zbożowe, Mąka ziemniaczana, Mąka roślinna, Mąka gorczycowa,
Mąka sojowa, Mąka owsiana, Mąka ryżowa, Mąka orzechowa,
Mąka kukurydziana, Mąka żytnia, Mąka pszenna, Mąka jęczmienna, Mąka truflowa, Mąka migdałowa, Makaron jajeczny,
Suszony makaron, Makaron błyskawiczny, Makaron ziti, Makaron azjatycki, Makaron spożywczy, Mąka razowa nieprzesiana, Mąka owsiana spożywcza, Mąka z prosa, Mąka na ciasto, Mąka do pieczenia, Mąka z tapioki, Mąka na pączki, Mąka
na pizzę, Prażona mąka zbożowa, Kleista mąka ryżowa, Mąka
z ciecierzycy, Mąka z soczewicy, Makaron chiński [niegotowany], Udon [makaron japoński], Surowy makaron rurki, Makaron soba instant, Chiński makaron instant, Makaron z serem,
Makaron udon [niegotowany], Makaron udon instant, Makarony do zup, Potrawy z makaronu, Makaron z ciecierzycy,
Makaron z soczewicy, Makaron nitki skrobiowy, Makarony
do pizz, Makarony mączne spożywcze, Makarony zawierające jaja, Makarony głęboko mrożone, Makarony zawierające nadzienia, Makaron sojowy (harusame, nieugotowany),
Makaron chiński chow mein, Makaron z komosy ryżowej,
Puszkowana żywność zawierająca makaron, Makaron instant
do gotowania, Mąka z fasoli mung, Mąka z łzawnicy ogrodowej, Mąka gotowa do pieczenia, Mąka ze skrobi ryżowej, Kasza manna [mąka spożywcza], Mąka ze skrobi pszennej, Mąka
mieszana do żywności, Mąka pszenna do żywności, Makaron soba [japoński makaron z gryki, niegotowany], Ciasto
makaronowe nadziewane, Makaroniki [wyroby cukiernicze],
Sałatka z makaronem, Sosy do makaronów, Makarony z truflami, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
zawierające [głównie] makaron, Chińskie danie Lo mein [makaron], Chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), Soba
[japoński makaron z gryki], Chow mein [chiński smażony makaron], Mąka sojowa używana do żywności, Tapioka (Mąka -)
do celów spożywczych, Mąka kukurydziana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna [do celów spożywczych], Mąka
spożywcza z nasion oleistych, Wzbogacana kasza manna
[mąka spożywcza], Mąka gryczana do celów spożywczych,
Ziemniaki (Mąka -) do celów spożywczych, Mąka ziemniaczana do celów spożywczych, Mąka do rzadkiego ciasta chińskiego, Makarony w postaci płatów, Potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, Mąka kokosowa
przeznaczona do spożycia przez ludzi, Mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, Mąka do sporządzania knedli
z kleistego ryżu, Mąka z łzawnicy ogrodowej do celów spożywczych, Japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żywności), Posiłki składające się głównie z makaronów, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Makarony somen [bardzo cienkie makarony
zrobione z mąki pszennej, niegotowane], Płaty makaronu
ryżowego na sajgonki, Sałatka z makaronu typu rurki, Suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, Gotowe posiłki na bazie makaronu dla małych
dzieci, Mąka pozbawiona białka do użytku w produkcji piwa,
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, Makaroniki kokosowe, Makaronowe konserwy, Makaroniki (ciastka), Makarony razowe, Makaron chiński, Makaron noodle, Nitki [makaron], Makaron skrobiowy, Makaron suszony, Świeży makaron,
Makaron [ciasto], Makaron ryżowy, Makaron pełnoziarnisty,
Makaron gotowy, Makaron rurki, Makaron gryczany, Makaron

(210)
(731)
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nitki, Nadziewany makaron, Makaron muszelki, Makaron krewetkowy, Kuskus [kasza], Kasza kukurydziana, Kasza gryczana, Kasza manna, Kasza bulgur, Kasza perłowa, Kasza perłowa
[przetworzona], Przetworzona kasza manna.
(210)
(731)
(540)
(540)

540783
(220) 2022 03 10
DESA MODERN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DESA modern

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane reprodukcje obrazów, Graficzne (Reprodukcje -),
Reprodukcje fotograficzne, Reprodukcje graficzne, Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, Reprodukcje obrazów, Albumy
kolekcjonerskie, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Oprawione plakaty, Kalendarze, Kartki świąteczne, Kartki z życzeniami, Kartki z podziękowaniami, Kartki urodzinowe, Notatniki,
Notatniki ilustrowane, Notatniki [notesy], Ochronne okładki
na książki, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Okładki
notatników, Wystawowe kartonowe pudełka, Pudełka kartonowe na drobne upominki, Pudełka kartonowe lub papierowe, Kartonowe pudełka na prezenty, Kartonowe pudełka
do pakowania, 25 Męskie apaszki, Chustki [apaszki], Apaszki
[chustki], Apaszki, Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], Poszetki, Poszetki [odzież].
(210)
(731)
(540)
(540)

540789
(220) 2022 03 10
GĄSIOROWSKA BOGUMIŁA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
uważna szkoła

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: e-booki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: książki edukacyjne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: książki edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: e-booki,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: książki, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały szkoleniowe i instruktażo-
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we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: książki, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: podcasty, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Publikacja
i redagowanie książek, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi
pisania blogów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów-innych niż reklamowe, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, Wydawanie audiobooków, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów.
(210)
(731)
(540)
(540)

540790
(220) 2022 03 10
GĄSIOROWSKA BOGUMIŁA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
calmbell

(531) 29.01.12, 02.01.30, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: e-booki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: książki edukacyjne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: książki edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: e-booki,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: książki, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały szkoleniowe i instruktażowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
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produktami: książki, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: podcasty, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Publikacja
i redagowanie książek, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi
pisania blogów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów innych niż reklamowe, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, Wydawanie audiobooków, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów.
540812
(220) 2022 03 10
DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) Geriadol
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

540844
(220) 2022 03 11
TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skinabout*

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, Preparaty
do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody.
(210) 540845
(220) 2019 05 21
(731) Cargill, Incorporated, Wayzata, US
(540) (znak słowny)
(540) CARGILL
(510), (511) 5 Suplementy diety, Żywność dla niemowląt,
Substancje dietetyczne do celów medycznych, Preparaty
weterynaryjne, Preparaty farmaceutyczne do celów weterynaryjnych.
(210)
(731)

540848
(220) 2022 03 11
ŁUKASZ PAWEŁ P.U.H. ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLD DRÓB

(531) 03.07.03, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 29 Kurczak, Drób, Surówki, Kotlety, Warzywa
konserwowane, Warzywa przetworzone, Warzywa marynowane, Mięso świeże, Mięso mielone, Mięso i wędliny, 30 Sosy,
Przyprawy, 31 Nieprzetworzone warzywa, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi mobilnych restauracji.
(210) 540897
(220) 2022 03 14
(731) PELC-GONERA ANDRZEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Na wieki wieków Ramen
(510), (511) 30 Kluski ramen, Ramen (japońskie danie na bazie
makaronu), Sushi, Dania na bazie ryżu, Dashi-tsuyu [japoński
bulion rybny], Herbata, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata jaśminowa, Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha),
Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Jiaozi
(pierogi nadziewane), Japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko,
do żywności), Japońska zielona herbata, Japoński chrzan bardzo pikantny w proszku (wasabi w proszku), Japońskie biszkopty (kasutera), Lód, Sorbety [lody], Lody mleczne, Makarony,
Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), Makaron ryżowy,
Makaron nitki, Makaron azjatycki, Napoje sporządzone z herbaty, Okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Potrawy
składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Przyprawiony sos sojowy [chiyou], Przekąski składające się głównie
z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Ryż, Senbei [ciastka ryżowe],
Sos teriyaki, Sos z ostryg, Sos z krewetek, Wasabi w proszku
[japoński chrzan], Warzywa w cieście, Wodorosty [przyprawa],
Udon [makaron japoński], Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie
ryby z różnymi nadzieniami)., Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), 43 Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi
restauracji sprzedających sushi, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Prowadzenie
lokali gastronomicznych, Restauracje samoobsługowe, Snack-bary, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi barowe,
Usługi kateringowe, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi snack-barów, Kawiarnie, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
Kafeterie [bufety], Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi mobilnych restauracji, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, organizowanie
posiłków w hotelach, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji z daniami ramen.
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540904
(220) 2022 03 14
PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(znak słowno-graficzny)
Jemy

(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 11.01.02
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne,
Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki
oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup,
Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób,
Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne,
mięsne, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie
warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie soi,
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski jajeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne,
Gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw,
z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
Czekolada, Słodycze nielecznicze, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Mąka, Preparaty zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Ryż, Tapioka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Płatki zbożowe,
Kasze spożywcze, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki,
batony i guma do żucia, Chleb, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Sago, Miód
melasa (syropy), Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe drożdże, proszek
do pieczenia, Ocet, Chipsy [produkty zbożowe], Sosy, Sushi,
Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu,
Grzanki, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Nasiona,
Rośliny, Żywe kwiaty naturalne, Płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, Zwierzęta żywe karma dla zwierząt, Słód, Ziarna naturalne, 32 Napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, Napoje owocowe, wyciągi
z owoców lub warzyw, Wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, Soki, Napoje owocowe i soki owocowe, Soki, napoje i nektary: warzywne, owocowo-warzywne, Soki zagęszczone, przecierowe, Sorbety (napoje), Napoje
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izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe,
Syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków
i koktajli, Zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje
do napojów, ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone witaminami i minerałami, Piwo, 35 Usługi sprzedaży towarów:
artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału,
sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty
z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza
i mięczaki oraz produkty z nich, Usługi sprzedaży towarów:
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, buliony, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu,
Usługi sprzedaży towarów: pasztety z wątróbki, pasztety
mięsne, pasztety warzywne, pasztety z kurczaka, pasztety
z gęsich wątróbek, foie gras [pasztet sztrasburski], pasty mięsne, smalec, gotowe posiłki składające się całkowicie lub
głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion
roślin strączkowych, Usługi sprzedaży towarów: przekąski
na bazie sera, przekąski jajeczne, desery mleczne, desery
owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje
na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, Usługi sprzedaży towarów: słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz
wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty
i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, Usługi sprzedaży towarów: muesli, płatki
kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi sprzedaży
towarów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy
(produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce
i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi sprzedaży towarów:
nasiona, słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
zwierzęta żywe, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, Usługi sprzedaży towarów:
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety (napoje), napoje izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy
oraz drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, Usługi sprzedaży towarów: koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty
do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami,
piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży
przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z muesli, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie
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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 handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie 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 i przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych,
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak
i na wynos, Przygotowywanie posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Usługi restauracyjne.
540916
(220) 2022 03 14
GET FEEDBACK RACINO SADOWSKI SKOWRONEK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Webankieta
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.20
(510), (511) 35 Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, Skomputeryzowane
usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Skomputeryzowane
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej,
Przeprowadzanie ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, Prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, Opracowywanie statystyk
biznesowych i informacji handlowych, Badania w zakresie
wydajności działalności gospodarczej, Badania w zakresie
działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania statystyczne przedsiębiorstw, Badania dla celów działalności
gospodarczej, Analizy i raporty statystyczne, Analizy funkcjonowania firm, Analiza trendów biznesowych, Analiza danych biznesowych, Projektowanie badań opinii publicznej,
Udostępnianie raportów marketingowych, Sporządzanie
raportów ekonomicznych, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Sporządzanie ankiet biznesowych,
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Raporty i badania rynkowe, Przeprowadzanie testów w celu
określania umiejętności potrzebnych w pracy, Opracowywanie ankiet marketingowych, Badania i ankiety w zakresie
działalności gospodarczej, Analiza statystyk dotyczących
działalności gospodarczej, Analiza rynku, Analiza danych
statystycznych z badań rynku, Analiza danych i statystyk
dotyczących badań rynkowych, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Sporządzanie raportów handlowych,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, Badania rynku i badania marketingowe, Rynkowe badania opinii publicznej, Badania opinii
publicznej, Badania biznesowe, Badania konsumenckie, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynkowe i analiza
badań rynkowych, Skomputeryzowane badania rynkowe,
Badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności
klientów, Zestawienia statystyczne, Opracowywanie statystyk biznesowych, Analizy statystyk handlowych, Statystyczne badania rynkowe, Statystyczne badania biznesowe,
Kompilacja informacji statystycznych, 42 Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Badania projektowe związane z oprogramowaniem, Instalacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna],
Utrzymywanie baz danych, Programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, Opracowywanie programów do danych, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, Tworzenie programów komputerowych
do przetwarzania danych, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych,
Badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, Udostępnianie programów
komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych,
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem,
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Programowanie oprogramowania do celów
badań rynkowych.
(210) 540947
(220) 2022 03 15
(731) GULA PATRYK COMPANY, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Nicolas3D
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, 35 Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów.
540949
(220) 2022 03 15
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA BODY CEREMONY
(510), (511) 3 Kosmetyki, Masła i balsamy do ciała, kremy
do rąk, peelingi, Kosmetyki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji stóp.
(210)
(731)

(210)
(310)
(731)
(540)

540952
(220) 2022 03 15
302021115588.2 (320) 2021 09 17
(330) DE
Waterdrop Microdrink GmbH, Wiedeń, AT
(znak słowny)
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(540) WATERDROP
(510), (511) 5 Dodatki witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty witaminowe, Musujące tabletki witaminowe, Napoje
witaminizowane, 6 Kapsle uszczelniające z metalu, Zamknięcia
z metalu, Zamknięcia butelek z metalu, 9 Urządzenia optyczne i/lub elektromagnetyczne i/lub elektryczne do określania
poziomu napełnienia pojemnika zintegrowane z zamknięciami do pojemników (w tym zamknięciami śrubowymi), Sprzęt
komunikacyjny (w szczególności wyposażony w interfejs danych wykorzystujący transmisję radiową krótkiego zasięgu)
do wymiany danych ze smartfonem, tabletem, komputerem
lub podobnym urządzeniem zintegrowanym z zamknięciami do pojemników (w tym zamknięciami śrubowymi), Aplikacje mobilne, 11 Filtry do wody, Urządzenia do filtrowania
wody, Membrany do filtrowania wody, Urządzenia do filtrowania wody do użytku domowego, Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia do zmiękczania wody, Dozowniki
schłodzonej wody oczyszczonej, Urządzenia wytwarzające
promieniowanie elektromagnetyczne do dezynfekcji pojemników i/lub do dezynfekcji zawartości pojemników, Reflektory UVC do oczyszczania cieczy, Generatory promieniowania
ultrafioletowego (UVC), Urządzenia do oczyszczania wody,
Urządzenia do dezynfekcji wody, 21 Karafki, Kieliszki [naczynia
do picia], Tumblery, Naczynia do picia, Butelki, Flakony szklane
[pojemniki], Pojemniki termoizolacyjne na napoje, Termosy, Filiżanki do herbaty, Dzbanki do herbaty, Serwisy do herbaty [zastawa stołowa], Pojemniki na herbatę, 32 Napoje zawierające
witaminy, Napoje bezalkoholowe, Preparaty do sporządzania
napojów, Esencje do sporządzania napojów, Pastylki do napojów musujących, Proszki do przygotowania napojów.
(210) 540966
(220) 2022 03 15
(731) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowny)
(540) LET IT BEEF
(510), (511) 29 Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie
warzyw, roślin strączkowych lub soi, Formowane teksturowane białko roślinne do stosowania jako substytut mięsa,
Wegańskie paski wołowe.
540968
(220) 2022 03 15
T&P FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 35 Rachunkowość, Księgowość, 36 Doradztwo
finansowe, Usługi doradztwa podatkowego.
540969
(220) 2022 03 15
T&P FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thedy&PARTNERS FINANCE
(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Rachunkowość, Księgowość, 36 Doradztwo
finansowe, Usługi doradztwa podatkowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

540971
(220) 2022 03 16
ADAMCZYK PIOTR, Magdalenka
(znak słowno-graficzny)
PIOTR ADAMCZYK polecam

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.
540972
(220) 2022 03 16
MARKIEWICZ CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M One Step Concept
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne,
Zapewnianie leczenia medycznego, Organizowanie leczenia
medycznego, Usługi oceny medycznej, Udzielanie informacji
medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna,
Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi
ortodontyczne, Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, Wstawianie implantów
zębowych.
540977
(220) 2022 03 16
NORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Drawski Młyn
(540) (znak słowny)
(540) NORIS JAKOŚĆ KTÓRĄ STWORZYŁA NATURA
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Głęboko mrożone
dania warzywne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, 31 Grzyby, Rośliny
i ich świeże produkty, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 40 Przetwarzanie żywności i napojów,
Przetwarzanie żywności.
(210)
(731)

540992
(220) 2022 03 16
SHOWLEEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CINEMA1
(210)
(731)
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(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, Urządzenia do nagrywania audio,
Urządzenia do nagrywania filmów, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Cyfrowe taśmy audio, Nagrane
taśmy audio niemuzyczne, Nagrane taśmy wideo, Nagrane
taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, Naświetlone taśmy
filmowe, Taśmy audio, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy
do zapisu magnetycznego, Taśmy fonograficzne, Taśmy wideo, Wstępnie nagrane taśmy video, Wstępnie nagrane taśmy audio, Filmy kinematograficzne, Futerały na urządzenia
kinematograficzne, Maszyny i urządzenia kinematograficzne,
Przezrocza kinematograficzne, Przetworniki, Głośniki, Głośniki [sprzęt audio], Aparaty fotograficzne, Animowane filmy
rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Ekrany
projekcyjne do filmów kinematograficznych, Film kinematograficzny, naświetlony, Urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, Głowice przechylne [do aparatów fotograficznych], Wzmacniacze audio, Urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, Wzmacniacze dźwięku, 35 Organizowanie działań reklamowych w kinach, Reklama w zakresie
filmów kinowych, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin, Reklamy kinowe, Wynajem czasu
na emisję reklam w kinach, 41 Pokazy filmów kinowych, Produkcja filmów kinowych, Świadczenie usług rozrywkowych
poprzez filmy kinowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu
kinowego, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
Montaż filmów kinowych, Udostępnianie obiektów kinowych, Usługi kinowe, Usługi rozrywkowe w formie przedstawień kinowych, Usługi szkoleniowe dla techników kinowych,
Wynajem kinowego sprzętu do projekcji, Wypożyczanie
filmów kinowych, Wypożyczanie projektorów kinowych,
Usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, Dzierżawa kin,
Adaptacja i montaż kinematograficzny, Dzierżawa urządzeń
kinematograficznych, Filmy kinowe (Produkcja -), Kina, Przygotowywanie programów rozrywkowych dla kin, Przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin, Przygotowywanie serwisów informacyjnych dla kin.
(210)
(731)
(540)
(540)

540996
(220) 2022 03 16
FURMANEK PIOTR, Kraków
(znak słowno-graficzny)
planuj zdrowie

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz
badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarzą-
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dzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu,
Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), Działalność gospodarcza
(Doradztwo w zakresie zarządzania -), Konsultacje dotyczące
zbyć w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, Porady i informacje dotyczące
zarządzania przedsiębiorstwami, Porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w sektorze publicznym, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Usługi doradcze związane z przetwarzaniem
danych, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie
strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami
pozyskiwania funduszy, Usługi konsultingowe związane
z zarządzaniem, Usługi zarządzania i doradcze w działalności
gospodarczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą i jej organizacji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w -), Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo w zakresie -), Zarządzanie
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Administrowanie [organizacja] konkursami, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja
konkursów edukacyjnych, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie
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konferencji, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji
w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie
seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, Planowanie seminariów w celach edukacyjnych,
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Sympozja związane
z edukacją, 44 Doradztwo w zakresie potrzeb medycznych
osób starszych, Udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, Udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi informacji medycznej,
Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej.
540999
(220) 2022 03 16
STANKIEWICZ MARCELINA SORELLE,
Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) SORELLE
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne
niż do celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Kosmetyki,
Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze,
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki
organiczne, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki
w formie olejków, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające
pantenol, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone
balsamem kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty
do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty toaletowe,
Odżywki do skórek wokół paznokci, Olej kokosowy do celów
kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych,
Olejek bergamotowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, Olejki mineralne [kosmetyki], Papierowe
ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe,
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Płatki oczyszczają-
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ce nasączone kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, Preparaty do czyszczenia nosa
do celów higieny osobistej, Preparaty do pedicure, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne
do twarzy, Preparaty ścierne do ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Wody mineralne
w sprayu do celów kosmetycznych, Woski do masażu, Żel
z aloesem do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, Zestawy kosmetyków, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, 41 Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki,
Badania naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania
w dziedzinie kosmetyki, Badania w dziedzinie pielęgnacji
włosów, Analizy laboratoryjne, Badania laboratoryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

541032
(220) 2022 03 17
SMÓŁKA MAKSYMILIAN, Czaniec
(znak słowno-graficzny)
UPIECZ SOBIE CHLEB

(210)
(731)

(531)

02.09.15, 05.07.02, 08.01.04, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.15,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje
elektroniczne [ładowalne], Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne w dziedzinie technologii interaktywnej,
Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
Publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej
z Internetu, 16 Książki, Książki kucharskie, 30 Świeży chleb,
Chleb i bułki, Chleb wielozbożowy, Chleb bezglutenowy,
Chleb słodowy, Chleb chrupki, Chleb o niskiej zawartości soli,
Duński chleb, Przekąski składające się głównie z chleba, Koncentraty do chleba, Mieszanki do przyrządzania chleba, Zakwas chlebowy, Ciasto na wypieki, Ciasto na słodkie wypieki,
Wyroby cukiernicze z mąki, Przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, Potrawy na bazie mąki, Przekąski
na bazie mąki, Preparaty mączne do żywności, Produkty
żywnościowe z ciasta, 35 Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online,
40 Wypiek chleba na zamówienie, 41 Warsztaty w celach
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, Doradztwo w zakresie organizacji zawo-
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dów kulinarnych, 43 Doradztwo kulinarne, Usługi doradcze
w zakresie sztuki kulinarnej, Porady dotyczące przepisów
kulinarnych, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi doradcze
związane z technikami pieczenia, Przedstawianie informacji
w zakresie gotowania za pośrednictwem strony internetowej, Przedstawianie informacji w zakresie pieczenia chleba
za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

541037
(220) 2022 03 17
MIECZYŃSKA IZABELA PET’S GEAR, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PET’S GEAR

(531) 03.01.08, 26.02.01, 26.02.15, 27.05.01
(510), (511) 18 Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt domowych, Obroże, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże
dla psów, Obroże dla kotów, Obroże dla zwierząt, Obroże
dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, Kagańce, Lonże do szkolenia koni, Odzież dla zwierząt,
Odzież dla zwierząt domowych, Okrycia dla koni, Okrycia dla
kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, Parki (okrycia)
dla psów, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Skórzane smycze,
Smycze dla psów, Osprzęt do uprzęży, Wyroby rymarskie,
Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt.
541043
(220) 2022 03 17
PRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOVI PROFESSIONAL LUBRICATION

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 4 Oleje silnikowe, Oleje samochodowe, Smarowania (oleje do -), Oleje do smarowania, Oleje oczyszczone
do silników, Oleje wysokooczyszczone do silników, Substancje przeciwzatarciowe [oleje], Syntetyczne oleje do smarowania, Oleje do silników samochodowych, Smary w postaci
olejów, Smary na bazie olejów, Oleje smarujące do urządzeń
samochodowych, Oleje smarujące do silników benzynowych, Dodatki niechemiczne do olejów silnikowych, Oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, Oleje
smarowe do silników pojazdów mechanicznych, Preparaty
do impregnacji wodoodpornej w postaci olejów do samochodowych układów zapłonowych, Olej łańcuchowy, Oleje
syntetyczne, Oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, Oleje
separacyjne, Smary, Smary samochodowe, Smary syntetyczne, Smary uniwersalne, Smary grafitowe, Smary penetrujące,
Smary stałe, Smary do pojazdów, Smary do łańcuchów, Smary w sprayu, Smary do samochodów, Smary pochodzenia
syntetycznego, Mineralne oleje smarowe, Samochodowe
mieszanki smarujące, Ciecze chłodząco-smarujące, Smary
do pojazdów silnikowych, Smary syntetyczne w aerozolu,
Dodatki niechemiczne do smarów, Niechemiczne dodatki
do smarów, Nierozpuszczalne płyny chłodząco-smarujące,
Rozpuszczalne ciecze chłodząco-smarujące, Samochodo-
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we smary do silników samochodowych, Smary stosowane
do celów technicznych, Oleje i tłuszcze do smarowania,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z olejami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z olejami samochodowymi.
541051
(220) 2022 03 17
STANKIEWICZ MARCELINA SORELLE,
Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORELLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki
do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne,
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Krem
do skórek wokół paznokci, Kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, Maści do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem
kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje
do skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze
preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Odżywki do skórek wokół paznokci, Olej kokosowy
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek bergamotowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki
do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, Olejki mineralne [kosmetyki], Papierowe
ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe,
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, Preparaty do czyszczenia nosa
do celów higieny osobistej, Preparaty do pedicure, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne
do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
Preparaty ścierne do ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Woski
do masażu, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, Zestawy kosmetyków, Kostki mydła do mycia ciała, Emulsje do mycia ciała
nie zawierające mydła, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny
i pielęgnacji urody, Przybory kosmetyczne, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, Badania
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naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzinie
kosmetyki, Badania w dziedzinie pielęgnacji włosów, Analizy
laboratoryjne, Badania laboratoryjne.
541052
(220) 2022 03 17
STANKIEWICZ MARCELINA SORELLE,
Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORELLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki
do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne,
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Krem
do skórek wokół paznokci, Kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, Maści do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem
kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje
do skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze
preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Odżywki do skórek wokół paznokci, Olej kokosowy
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek bergamotowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki
do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, Olejki mineralne [kosmetyki], Papierowe
ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe,
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, Preparaty do czyszczenia nosa
do celów higieny osobistej, Preparaty do pedicure, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne
do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
Preparaty ścierne do ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Woski
do masażu, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, Zestawy kosmetyków, Kostki mydła do mycia ciała, Emulsje do mycia ciała
nie zawierające mydła, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny
i pielęgnacji urody, Przybory kosmetyczne, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
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ści, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, Badania
naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzinie
kosmetyki, Badania w dziedzinie pielęgnacji włosów, Analizy
laboratoryjne, Badania laboratoryjne.
541053
(220) 2022 03 18
BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Regular Gloss
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne dla przemysłu, Preparaty chemiczne do wytwarzania farb, Rozpuszczalniki do lakierów, Preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
Środki do hartowania metali, Środki do utwardzania metali,
Środki do konserwacji ceramiki, Środki do konserwacji betonu, Środki do konserwacji cegieł, Środki do konserwacji cementu, Preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, Preparaty
do konserwacji murów, Preparaty do konserwacji pokryć dachowych, Preparaty chemiczne do matowienia emalii, Środki
do matowienia, Preparaty do matowienia emalii lub szkła,
2 Farby, Pokosty, Lakiery, Środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, Barwniki, Zaprawy farbiarskie, Żywice
naturalne, Folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, Powłoki [farby], Powłoki
do drewna [farby], Powłoki do krycia dachów papą [farby],
Powłoki do smołowania papy [farby], Rozcieńczalniki do farb,
Farby płynne i proszkowe, Farby do pokryć dachowych,
Lakiery do pokryć dachowych, Farby i lakiery do osprzętu
do pokryć dachowych, Farby bakteriobójcze, Farby ognioodporne, Farby podkładowe, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby stosowane w ceramice, Farby zawierające
azbest, Rozcieńczalniki do lakierów, Preparaty zapobiegające
matowieniu metali, Oleje przeciwrdzewne, Smary przeciwrdzewne, Preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, Bejce do drewna, Barwniki do drewna, Oleje do konserwacji drewna, Preparaty do konserwacji drewna, Emalie
[lakiery], Emalie do malowania, Minia, Preparaty zabezpieczające do metali, Metal w proszku dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, Spoiwa do farb, Szkliwo [powłoki], Środki
antykorozyjne, Taśmy antykorozyjne, Terpentyna [rozcieńczalnik do farb], Zagęszczacze do farb, 6 Metale w formie
sproszkowanej [metale sproszkowane], Metalowe pokrycia
dachowe i osprzęt metalowy do nich, Blacha, Blachodachówka, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu,
preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie
metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania
metali, środki do konserwacji ceramiki, środki do konserwacji
betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji
cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub
szkła, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki
do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb,
farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne,
farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby
(210)
(731)
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stosowane w ceramice, farby zawierające azbest, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu
metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce
do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki],
środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie
sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia
dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania
lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, oleje do farb,
oleje do konserwacji murów, rozpylacze do farb, materiały
izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt
niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe, w sposób
umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, Reklama wyżej wymienionych towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

541057
(220) 2022 03 18
DANIEL PAWEŁ PADAN, Limanowa
(znak słowno-graficzny)
Herbal Med

Nr ZT15/2022

541059
(220) 2022 03 17
EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC EN CASA PREMIUM REAL ESTATE

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
541060
(220) 2022 03 17
EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Entrada
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
541062
(220) 2022 03 17
EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC EN CASA NEW DEVELOPMENT

(210)
(731)

(531) 05.03.20, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Zioła lecznicze, Herbata lecznicza, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Reklama, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi
w zakresie zamówień online, 44 Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, Udzielanie informacji
związanych z odżywianiem, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie odżywiania, Ziołolecznictwo.
(210) 541058
(220) 2022 03 17
(731) ASPROD SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) bułka jagiellonka
(510), (511) 30 Bułki.

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
541063
(220) 2022 03 17
ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(540) STACHURSKY
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Reklama, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama pro(210)
(731)
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mocyjna projektów badawczych, Reklama biznesowych
stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Promocja [reklama] koncertów, Zarządzanie
promocją sławnych osób, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną
muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców
muzycznych, Usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów
muzycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, Usługi badawcze związane z reklamą, Reklama w zakresie filmów kinowych, Usługi handlu
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, Usługi reklamowe w zakresie
promocji napojów, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promocja targów do celów handlowych, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności.
(210) 541064
(220) 2022 03 18
(731) RYPINA ALA, Józefów
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT15/2022

(540) 9miesięcy

(531) 05.07.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Albumy, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, bloki [artykuły papiernicze], broszury, druki, wydawnictwa, czasopisma, książki, kalendarze, fotografie, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących
wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną
i poprzez Internet, publikacji książek, czasopism, materiałów
informacyjno - edukacyjno - szkoleniowych także w sieci on line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania,
prowadzenia on-line publikacji elektronicznych, nauczania
bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.
(210) 541070
(220) 2022 03 18
(731) RYPINA ALA, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) ANLAYA
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do mycia i pielęgnacji oraz stylizacji włosów, Środki toaletowe, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi wizażystów, Solaria, Usługi medyczne i dentystyczne, Konsultacje
i doradztwo dotyczące kosmetyków, Fryzjerstwo, Udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Chirurgia kosmetyczna i plastyczna, Usługi medycyny estetycznej, Usługi
dermatologiczne, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi w zakresie
masażu, Usługi w zakresie tatuażu, Doradztwo dietetyczne.
541072
(220) 2022 03 17
OH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oh mess

(210)
(731)

(531) 05.05.16, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do mycia i pielęgnacji oraz stylizacji włosów, Środki toaletowe, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi wizażystów, Solaria, Usługi medyczne i dentystyczne, Konsultacje
i doradztwo dotyczące kosmetyków, Fryzjerstwo, Udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Chirurgia kosmetyczna i plastyczna, Usługi medycyny estetycznej, Usługi
dermatologiczne, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi w zakresie
masażu, Usługi w zakresie tatuażu, Doradztwo dietetyczne.
541065
(220) 2022 03 17
PREGNABOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież],
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna,
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Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież],
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież
w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska
i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, Sukienki
ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki
o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule
hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie,
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki
baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki],
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety
z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi,
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki,
Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki
dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne
kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki],
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane,
Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze],
Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale,
Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki
[obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki

Nr ZT15/2022

[obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie
do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego
użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie
do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie
wykonane z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane
z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż sportowe,
Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie,
Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie
pasowe], Obuwie do celów rekreacji, 35 Usługi reklamowe
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Reklama, Reklama i marketing,
Informacja marketingowa, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie następujących towarów:, Akcesoria
na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia
głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy],
Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski],
Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki
[odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież],
Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Dzież futrzana, Daszki
[odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska,
Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca,
Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Filtra
[odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla
kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce
[odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym,
Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane
sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie sukienki),
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule
z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte
pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami
z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie,
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie
skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy
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do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu,
Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry
rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane,
Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane,
Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe,
Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu],
Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego,
Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe,
Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane
kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki,
Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze,
Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem,
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego filtra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze
plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale,
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie
gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku,
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie
do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie
wykonane z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane
z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż sportowe,
Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie,
Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji.
541074
(220) 2022 03 17
ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(540) Doskozzza
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-

Nr ZT15/2022

wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Reklama, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama promocyjna
projektów badawczych, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży,
Promocja [reklama] koncertów, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi
badawcze związane z reklamą, Reklama w zakresie filmów
kinowych, Usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi reklamowe
w zakresie promocji napojów, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promocja targów do celów handlowych,
Promocja [reklama] podróży, Usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności.
541075
(220) 2022 03 18
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artur
(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

02.09.01, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.16, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13, 24.09.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
Słodycze czekoladowe, Słodycze o smaku owocowym, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze z mąki, Artykuły spożywcze ze zbóż, Batoniki, Batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony zbożowe
i energetyczne, Biszkopty, Podłużne biszkopty [ciastka], Pastylki [wyroby cukiernicze], Ciastka, Ciastka czekoladowe,
Ciastka z kremem, Wyroby piekarnicze i cukiernicze zawie-
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rające kremy, Kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Ciasteczka,
Ciasteczka maślane, Słodycze [cukierki], Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Wyroby ciastkarskie
nadziewane owocami, Pralinki, Herbatniki, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki [słodkie lub słone], Herbatniki petit-beurre, Herbatniki w polewie czekoladowej, Herbatniki o smaku
owocowym, Piernik, Pierniczki, Nielecznicze draże, Krakersy,
Słone krakersy, Kruche ciasto, Kruche ciastka (herbatniki), Precelki, Precle pokryte czekoladą, Wafelki, Jadalne wafle, Wafelki w polewie czekoladowej, Rurki waflowe [ciastka], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Potrawy na bazie mąki, Wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski
słone na bazie mąki, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek.
541076
(220) 2022 03 17
ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(540) Eliksir Etyzera
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Reklama, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama promocyjna
projektów badawczych, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży,
Promocja [reklama] koncertów, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi
badawcze związane z reklamą, Reklama w zakresie filmów
kinowych, Usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi reklamowe
w zakresie promocji napojów, Promocja towarów przy po(210)
(731)
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mocy influencerów, Promocja targów do celów handlowych,
Promocja [reklama] podróży, Usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności.
541077
(220) 2022 03 17
ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(540) Etyzer
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Reklama, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama promocyjna
projektów badawczych, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Promocja [reklama] koncertów, Zarządzanie promocją
sławnych osób, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi
handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi badawcze związane z reklamą, Reklama w zakresie filmów kinowych, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
reklamowe w zakresie promocji napojów, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promocja targów do celów handlowych, Promocja [reklama] podróży, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 36 Administrowanie
akcjami, Administrowanie finansami, Wymiana finansowa,
Usługi finansowe, Działalność finansowa, Inwestycje finansowe, Zarządzanie finansami, Transakcje finansowe, Zapewnianie finansowania, Usługi finansowania, Osobiste usługi
finansowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi wymiany finansowej, Usługi
finansowe dotyczące finansowania transmitowania programów, Organizowanie transakcji finansowych, Finansowanie
przedsięwzięć biznesowych, Usługi finansowe i monetarne,
Pośrednictwo w usługach finansowych, Prowadzenie spraw
finansowych online, Informacja finansowa, Usługi doradcze
(210)
(731)
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i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi w zakresie finansów handlowych, Zbieranie funduszy w celach finansowych,
Usługi finansowania związane z handlem, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Usługi depozytowe,
Przyjmowanie weksli, Elektroniczne przyjmowanie płatności
czekowych, Usługi depozytów pieniężnych, Obsługa kont
depozytowych, Administracja w zakresie przyjmowania depozytów, Usługi w zakresie przechowywania depozytów,
Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Utrzymywanie kont depozytowych w celach inwestycyjnych,
Nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, Handel udziałami, Handel akcjami, Handel obligacjami, Handel walutami
i wymiana walut, Handel akcjami zwykłymi, Handel opcjami,
Handel transakcjami terminowymi, Powiernictwo, Emisja obligacji, Emisja weksli własnych, Emisja przenoszalnych papierów handlowych, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, Agencje do wymiany operacji finansowych, Usługi
maklerskie, Usługi maklerskie w dziedzinie instrumentów
finansowych.
541078
(220) 2022 03 17
OH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Oh Mess
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież],
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna,
Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież],
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież
w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska
i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, Sukienki
ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki
o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule
hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie,
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki
baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki],
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [ko(210)
(731)
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stiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
szeroką w ramionach i marynarką], Kombinezony, Żakiety
z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi,
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki,
Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki
dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne
kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki],
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane,
Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze],
Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale,
Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki
[obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki
[obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie
do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego
użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie
do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie
wykonane z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane
z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż sportowe,
Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie,
Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie
pasowe], Obuwie do celów rekreacji, 35 Usługi reklamowe
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Reklama, Reklama i marketing,
Informacja marketingowa, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie następujących towarów:, Akcesoria
na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia
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głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy],
Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski],
Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki
[odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież],
Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Dzież futrzana, Daszki
[odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska,
Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca,
Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra
[odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla
kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce
[odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym,
Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane
sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie sukienki),
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule
z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte
pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami
z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie,
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie
skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy
do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu,
Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry
rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane,
Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane,
Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe,
Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu],
Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materii dżinsowego,
Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe,
Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane
kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki,
Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze,
Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem,
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze
plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tu-
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by, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale,
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie
gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku,
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie
do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie
wykonane z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane
z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż sportowe,
Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie,
Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji.
541080
(220) 2022 03 17
ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(540) Dosko
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
Reklama, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama
promocyjna projektów badawczych, Reklama biznesowych
stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja
sprzedaży, Promocja [reklama] koncertów, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi badawcze związane z reklamą, Reklama w zakresie filmów kinowych, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
(210)
(731)
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detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
reklamowe w zakresie promocji napojów, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promocja targów do celów
handlowych, Promocja [reklama] podróży, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.
541081
(220) 2022 03 17
EKOSZTORYSOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOSZTORYSOWANIE
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
36 Doradztwo w opracowywaniu kosztorysów do celów wyceny kosztów, 41 Szkolenia w zakresie usług internetowych,
42 Platforma jako usługa (SaaS).
(210)
(731)
(540)
(540)

541082
(220) 2022 03 17
REICH MAREK DOKTOR OD ROŚLIN, Tomaszkowo
(znak słowno-graficzny)
DOKTOR OD ROŚLIN MAREK REICH

(531) 02.09.15, 05.07.21, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 41 Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 44 Doradztwo w zakresie rolnictwa, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

541090
(220) 2022 03 17
KARWACKI JERZY DEVO, Łomża
(znak słowno-graficzny)
Devo

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 20 Bambus, Barki ruchome jako meble, Beczki
niemetalowe, Bębny niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, Biblioteczki [regały na książki],
Biurka jako meble, Blaty stołowe, Blok rzeźniczy [stolik], Chodziki dla dzieci, Czopy niemetalowe, Dekoracje wiszące
[ozdoby], Budy dla zwierząt domowych, Bufety ruchome
jako meble, Corozo, Dekoracje przestawne, Domki dla ptaków, Drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, Drzwi
do mebli, Dybie niemetalowe, Dzieła sztuki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, Fotele, Fotele fryzjerskie, Gabloty jako
meble, Garderoby, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Haczy-
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ki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, Hydrostatyczne łóżka nie do celów leczniczych, Kadzie niemetalowe, Kanapo-tapczany, Kanapy, Karimaty, Karnisze do zasłon,
Kartoteki [meble], Kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, Kastry niemetalowe, Klamki do drzwi niemetalowe,
Kojce dla dzieci, Kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, Kołki do ścian niemetalowe, Kołki niemetalowe, Kołki
rozporowe, niemetalowe, Kołyski, Komody, Konsole, Kontuary, Kopyta, Kosze niemetalowe, Kosze rybackie, Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki meblowe], Kółka do kluczy, niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka samonastawne, nie z metalu, Kredensy, Krzesełka kąpielowe dla niemowląt, Krzesła, Kształtki na ramy obrazów, Kwietniki jako
meble, Leżaki, Lusterka ręczne [lusterka toaletowe], Lustra
(srebrzone szkło), Ławy [meble], Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka szpitalne,
Łóżka wodne, nie do celów medycznych, Manekiny na ubrania, Manekiny, manekiny krawieckie, Maszty flagowe
do trzymania w rękach, niemetalowe, Materace, Materace
dmuchane, do celów niemedycznych, Materace dmuchane,
nie do celów medycznych, Materace kempingowe, Maty
do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemowląt, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Muszle, Muszle ostryg, Nadmuchiwane meble,
Nakrętki niemetalowe, Nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, Niemetalowe beczułki, Niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, Niemetalowe urządzenia
do zamykania do drzwi, Niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, Nity, niemetalowe, Nogi do mebli, Nosidła
[jarzma], Numery domów nieświecące, niemetalowe, Obiekty
nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Obrazy (Ramy do -),
Obręcze do beczek niemetalowe, Obróbka krawędzi ze słomy, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne
niż pościel, Ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, Ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe,
Osłony do kominków (meble), Osprzęt niemetalowy
do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt niemetalowy do okien, Palety transportowe niemetalowe, Palety załadowcze niemetalowe, Paliki namiotowe niemetalowe, Panele drewniane do mebli, Parawany [meble], Pianka morska, Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane, Płytki z prasowanego bursztynu,
Podgłówki, wałki, Podpórki pod książki, Podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, Podstawy łóżek, Poduszki, Poduszki
dla zwierząt domowych, Poduszki dmuchane do spania,
do celów niemedycznych, Poduszki dmuchane, do celów
niemedycznych, Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pokrętła niemetalowe, Pokrowce na odzież [szafa], Posłania dla
zwierząt domowych, Postumenty pod doniczki na kwiaty,
Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półka na talerze, Półki biblioteczne,
Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Półki meblowe, Pręty do mocowania chodników na schodach, Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, Przenośne biurka,
Przewijaki, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych,
Pulpity [meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Ramki
do haftowania, Regały jako meble, Rolety wewnętrzne
okienne, Rolety z plecionek drewnianych [meble], Rolki
do okien, rolki do zasłon, niemetalowe, Rotang [trzcinopalma, ratan], Ruchome niemetalowe schody pasażerskie, Rygle
do ram okiennych, niemetalowe, Rzeźnicze stoły, Sekretery,
Serwantki, Siedzenia jako meble, Siedzenia metalowe, Siedzenia prysznicowe, Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynie
kratowe [opakowania], Skrzynie na narzędzia, niemetalowe,
puste, Skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, Skrzyn-

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ki na narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki na zabawki,
Sofy, Sploty słomiane, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki do wystawiania gazet, Stojaki na broń, Stojaki na czasopisma, Stojaki na kapelusze, Stojaki na parasole,
Stojaki na paszę, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły do masażu, Stoły kreślarskie,
Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Stoły z imadłem [meble],
Stopki do mebli, Stopnie [drabiny] niemetalowe, Szafki
do przechowywania żywności, Szafki na akta, Szafki na bagaż, Szafki na lekarstwa, Szafki na ręczniki jako meble, Szafki
niemetalowe do przechowywania żywności, Szafki pod
umywalki, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło
srebrzone [lustra], Szpule niemechaniczne niemetalowe
do nawijania przewodów giętkich, Szpulki drewniane
do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Szuflady [części mebli], Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Szylkret, Śruby [wkręty] niemetalowe, Śruby niemetalowe, Tablice do zawieszania kluczy, Tablice ogłoszeniowe, Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Taborety, Taborety jako podnóżki, Taborety ze schodkiem [meble], Tace niemetalowe, Taśmy drewniane, Toaletki, Toaletki jako meble, Trumny, Trumny (Osprzęt
niemetalowy do -), Trzcina [materiał do wyplatania], Uchwyty
do wanny, niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, Urządzenia otwierające okna (Nieelektryczne -),
niemetalowe, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, niemetalowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne
papierowe żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki
na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące
na płaszcze, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawania herbat, Wózki meblowe,
Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Wykończeniowe elementy plastikowe do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby stolarstwa
meblowego, Wyroby wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci,
Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw
sztucznych, Zagłówki [meble], Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalowe, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamknięcia do okien (Nieelektryczne, niemetalowe -), Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony
bambusowe, Zasuwy drzwiowe niemetalowe, Zatyczki,
nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Zawiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, Zbiorniki niemetalowe i nie murowane, Żerdzie niemetalowe, 35 Agencje
informacji handlowej, Agencje reklamowe, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Badanie rynku, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw sklepowych,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Ekonomiczne prognozy, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe
zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie
targów handlowych, Organizowanie wystaw lub targów
w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,

Nr ZT15/2022

Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi menedżerskie dla
sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Wyceny handlowe, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
do coworkingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy
i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni sklepu oraz sklepu internetowego z wyrobami: budowlanymi,
z drewna, korka, słomy, materiałami z tworzyw sztucznych,
materiałów do wyplatania, wyrobów tartacznych, meblowymi, paliw, biopaliw, komponentów paliw, komponentów biopaliw, mieszanin paliw, mieszanin biopaliw, elektrycznymi,
energetycznymi, elektronicznymi, informatycznymi, agd,
sprzętu sanitarnego do łazienek i kuchni, Usługi umożliwiające dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepie, poprzez Internet towarów branży meblowej, budowlanej,
odzieżowej, sportowej, a w szczególności z bambusa, Barki
ruchome jako meble, Beczki niemetalowe, bębny niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, Biblioteczki [regały na książki], Biurka jako meble, Blaty stołowe,
Blok rzeźniczy [stolik], Chodziki dla dzieci, Czopy niemetalowe, Dekoracje wiszące [ozdoby], Budy dla zwierząt domowych, Bufety ruchome jako meble, Corozo, Dekoracje przestawne, Domki dla ptaków, Drabiny z drewna lub tworzyw
sztucznych, Drzwi do mebli, Dybie niemetalowe, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzwonki
do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, Fotele, Fotele fryzjerskie, Gabloty jako meble, Garderoby, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących
na ubrania, Hydrostatyczne łóżka nie do celów leczniczych,
Kadzie niemetalowe, Kanapo-tapczany, Kanapy, Karimaty,
Karnisze do zasłon, Kartoteki [meble], Kasety drewniane lub
z tworzyw sztucznych, Kastry niemetalowe, Klamki do drzwi
niemetalowe, Kojce dla dzieci, Kołatki do drzwi z materiałów
niemetalowych, Kołki do ścian niemetalowe, Kołki niemetalowe, Kołki rozporowe, niemetalowe, Kołyski, Komody, Konsole, Kontuary, Kopyta, Kosze niemetalowe, Kosze rybackie,
Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki meblowe], Kółka do kluczy, niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka
samonastawne, nie z metalu, Kredensy, Krzesełka kąpielowe
dla niemowląt, Krzesła, Kształtki na ramy obrazów, Kwietniki
jako meble, Leżaki, Lusterka ręczne [lusterka toaletowe], Lustra (srebrzone szkło), Lawy [meble], Łóżeczka dla dzieci, Łó-
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żeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka szpitalne, Łóżka wodne, nie do celów medycznych, Manekiny
na ubrania, Manekiny, manekiny krawieckie, Maszty flagowe
do trzymania w rękach, niemetalowe, Materace, Materace
dmuchane, do celów niemedycznych, Materace dmuchane,
nie do celów medycznych, Materace kempingowe, Maty
do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemowląt, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Muszle, Muszle ostryg, Nadmuchiwane meble,
Nakrętki niemetalowe, Nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, Niemetalowe beczułki, Niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, Niemetalowe urządzenia
do zamykania do drzwi, Niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, Nity, niemetalowe, Nogi do mebli, Nosidła [jarzma], Numery domów nieświecące, niemetalowe, Obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Obrazy (Ramy do -),
Obręcze do beczek niemetalowe, Obróbka krawędzi ze słomy, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne
niż pościel, Ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, Ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe,
Osłony do kominków (meble), Osprzęt niemetalowy
do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt niemetalowy do okien, Palety transportowe niemetalowe, Palety załadowcze niemetalowe, Paliki namiotowe niemetalowe, Panele drewniane do mebli, Parawany [meble], Pianka morska, Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane, Płytki z prasowanego bursztynu,
Podgłówki, wałki, Podpórki pod książki, Podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, Podstawy łóżek, Poduszki, Poduszki
dla zwierząt domowych, Poduszki dmuchane do spania,
do celów niemedycznych, Poduszki dmuchane, do celów
niemedycznych, Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pokrętła niemetalowe, Pokrowce na odzież [szafa], Posłania dla
zwierząt domowych, Postumenty pod doniczki na kwiaty,
Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półka na talerze, Półki biblioteczne,
Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Półki meblowe, Pręty do mocowania chodników na schodach, Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, Przenośne biurka,
Przewijaki, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych,
Pulpity [meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Ramki
do haftowania, Regały jako meble, Rolety wewnętrzne
okienne, Rolety z plecionek drewnianych [meble], Rolki
do okien. Rolki do zasłon, niemetalowe, Rotang [trzcinopalma, ratan], Ruchome niemetalowe schody pasażerskie, Rygle
do ram okiennych, niemetalowe, Rzeźnicze stoły, Sekretery,
Serwantki, Siedzenia jako meble, Siedzenia metalowe, Siedzenia prysznicowe, Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynie
kratowe [opakowania], Skrzynie na narzędzia, niemetalowe,
puste, Skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, Skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki na zabawki,
Sofy, Sploty słomiane, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki do wystawiania gazet, Stojaki na broń, Stojaki na czasopisma, Stojaki na kapelusze, Stojaki na parasole,
Stojaki na paszę, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły do masażu, Stoły kreślarskie,
Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Stoły z imadłem [meble], Stopki do mebli, Stopnie [drabiny] niemetalowe, Szafki
do przechowywania żywności, Szafki na akta, Szafki na bagaż, Szafki na lekarstwa, Szatki na ręczniki jako meble, Szafki
niemetalowe do przechowywania żywności, Szafki pod
umywalki, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło
srebrzone [lustra], Szpule niemechaniczne niemetalowe
do nawijania przewodów giętkich, Szpulki drewniane
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do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Szuflady [części mebli], Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Szylkret, śruby
[wkręty] niemetalowe, Śruby niemetalowe, Tablice do zawieszania kluczy, Tablice ogłoszeniowe, Tabliczki znamionowe,
niemetalowe, Taborety, Taborety jako podnóżki, Taborety
ze schodkiem [meble], Tace niemetalowe, Taśmy drewniane,
Toaletki, Toaletki jako meble, Trumny, Trumny (Osprzęt niemetalowy do -), Trzcina [materiał do wyplatania], Uchwyty
do wanny, niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, Urządzenia otwierające okna (Nieelektryczne -),
niemetalowe, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, niemetalowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrzne
papierowe żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki
na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące
na płaszcze, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wózki barowe ruchome do podawania herbat, Wózki meblowe,
Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Wykończeniowe elementy plastikowe do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby stolarstwa
meblowego, Wyroby wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci,
Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw
sztucznych, Zagłówki [meble], Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalowe, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, Zamknięcia do okien (Nieelektryczne, niemetalowe -), Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zasłony
bambusowe, Zasuwy drzwiowe niemetalowe, Zatyczki,
nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Zawiasy niemetalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, Zbiorniki niemetalowe i nie murowane, Żerdzie niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

541096
(220) 2022 03 18
REVOLT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
REWOLUCJA FOTOWOLTAICZNA REVOLT ENERGY

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie
słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do użytku domowego, Elektrolizery, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
Komórki fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, Moduły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne
z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne, Ogniwa galwaniczne, Ogniwa i baterie suche, Panele słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy
do gromadzenia energii elektrycznej, 11 Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki
ciepła], Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolektory
energii słonecznej do ogrzewania, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Termiczne kolektory słoneczne
[ogrzewanie], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej pro-
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wadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne w zakresie
baterii słonecznych, fotowoltaicznych modułów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii
elektrycznej, kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, ogniw słonecznych, modułów słonecznych,
paneli słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzeń do magazynowania energii elektrycznej,
Informacja marketingowa, Reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki,
37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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nościowe w postaci proszku, Tabletki witaminowe, Tabletki
wspomagające odchudzanie, Suplementy żywnościowe
wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 28 Pasy na nadgarstki do podnoszenia ciężarów,
Rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

541108
(220) 2022 03 19
MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(znak słowno-graficzny)
BeOrganic

541099
(220) 2022 03 18
GUBAŁA JAROSŁAW F.H.U. GUBEX, Osieczany
(znak słowno-graficzny)
sport-MAX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające
suplementy odżywcze, Białkowe suplementy diety, Błonnik
pokarmowy, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Koktajle białkowe, Krople witaminowe,
L-karnityna na utratę wagi, Mieszane preparaty witaminowe,
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mineralne
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi,
Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące
tabletki witaminowe, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty witaminowe, Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A,
Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy
diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety składające się
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin,
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy
diety w płynie, Suplementy diety z białek serwatkowych,
Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy
odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy żyw-

(531) 05.03.11, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, Stabilizatory do witamin, Witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku w produkcji żywności, Białka spożywcze jako surowce,
Białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka [materiał
surowy], Proteiny do użytku w produkcji suplementów diety,
Proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, Proteiny do stosowania w produkcji artykułów spożywczych, Proteiny do użytku w produkcji napojów, Proteiny
pszeniczne do użytku przemysłowego, Proteiny do użytku
w przemyśle, Proteiny dla przemysłu spożywczego, Proteiny surowe, Proteiny do artykułów spożywczych dla ludzi
tworzące emulsje w procesie produkcyjnym, Proteiny do artykułów spożywczych dla ludzi tworzące żele jako część
procesu produkcji, 5 Suplementy żywnościowe, Suplementy odżywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
dla zwierząt, Preparaty witaminowe, Dodatki witaminowe,
Preparaty zawierające witaminę K, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy do celów medycznych,
Dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, Suplementy do celów niemedycznych na bazie
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, Artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, Suplementy witaminowe, Suplementy mineralne, Suplementy
witaminowo-mineralne, Żywność związana ze specjalną
dietą do celów medycznych, Wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, Napoje lecznicze, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Dietetyczne napoje do celów medycznych,
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Tabletki wzbogacone
w witaminy i minerały, Suplementy diety, Leki, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 30 Płatki
zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Płatki zbożowe
gotowe do spożycia, Kaszka z mąki ryżowej, Śniadaniowe
płatki ryżowe, 31 Nieprzetworzona pszenica, Nieprzetworzona cukinia, Nieprzetworzona cebula, Nieprzetworzona
kapusta, Nieprzetworzona spirulina, Nieprzetworzona gryka,
Nieprzetworzona komosa ryżowa, Nieprzetworzona sałata
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morska [algi aosa], Nieprzetworzona miłka abisyńska (teff),
Nieprzetworzona fasola, Nieprzetworzona pigwa, Nieprzetworzona kukurydza, Kukurydza (nieprzetworzona).
(210)
(731)
(540)
(540)

541109
(220) 2022 03 19
MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(znak słowno-graficzny)
anVITion

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, Materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, Herbicydy, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa
nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa-syropy, Drożdże,
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy-przyprawy,
Przyprawy, Lód, 31 Produkty rolne, Ogrodnicze, Leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, Świeże
owoce i warzywa, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Karma
dla zwierząt, Słód.
(210)
(731)
(540)
(540)

541110
(220) 2022 03 19
OBAŁA EWELINA, Chojna
(znak słowno-graficzny)
TryMe

(531) 29.01.02, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
(210) 541112
(220) 2022 03 20
(731) WITEK ZBIGNIEW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) lulua
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Kosmetyki w gotowych zestawach, Nielecznicze preparaty do masażu, Woski do masażu, Aromatyczne olejki do kąpieli, Balsamy do brody, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Balsamy do golenia, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy do ust, Balsamy
do włosów, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do stóp
(Nielecznicze -), Balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy
po opalaniu, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Emulsje
[balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Kremy i balsamy do opalania, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Perfumowane
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Ekstrakty kwiatowe
[perfumy], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w postaci kremów, Krem bazowy, Krem do opalania, Krem do rak, Krem
do skórek wokół paznokci, Krem do twarzy, Krem do wło-
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sów, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremowe
mydło do ciała, Kremy BB, Kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy
do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy do mycia,
Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do paznokci,
Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego,
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do rąk, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do usuwania
owłosienia, Kremy do włosów, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające
do użytku kosmetycznego, Kremy perfumowane, Kremy
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy po goleniu,
Kremy pod prysznic, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy
przed goleniem, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy
samoopalające, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrniające skórę, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy złuszczające, Mydła w kremie, Puder
w kremie do twarzy, Zapachowe kremy do ciała, Zestawy
do golenia, składające się z kremu do golenia i środków stosowanych po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Kremy nawilżające po goleniu, Maseczki do ciała,
Maseczki do twarzy, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki
do włosów, Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Żelowe
maseczki na oczy, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Kostki mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do pielęgnacji ciała,
Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego,
Mydła kosmetyczne, Mydła perfumowane, Mydła robione
ręcznie, Mydła w płynie, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła
w żelu, Perfumowane mydła, Mydło w listkach do użytku
osobistego, Nielecznicze balsamy, Olejek bergamotowy, Olejek do kąpieli, Olejek do włosów, Olejek golteriowy, Olejek
jaśminowy, Olejek do układania włosów, Olejek do skórek
wokół paznokci, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek
z drzewa herbacianego, Perfumeryjny olejek miętowy, Aromatyczne olejki eteryczne, Cytronowe olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki do brody, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do ciała i twarzy, Olejki
do golenia, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do kąpieli
i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do odżywiania włosów,
Olejki eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Perfumy, Perfumy
w płynie, Perfumy w postaci stałej, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Pieniące się żele do kąpieli, Podkład w kremie, Wosk do wąsów, Wosk do włosów, Woski do depilacji,
Woski do epilacji, Woski do układania włosów, Kosmetyczne żele pod oczy, Peeling w żelu, Mydła w postaci żelu, Żel
po goleniu, Żele do ciała, Żele do czyszczenia zębów, Żele
do golenia, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
Żele do opalania, Żele do stylizacji włosów, Żele do twarzy,
Żele do utrwalania fryzury, Żele do włosów, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele opóźniające starzenie, Żele po opalaniu
[kosmetyki], Żele pod oczy, Serum do celów kosmetycznych,
Serum do pielęgnacji włosów, Serum do układania włosów,
Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się
do użytku kosmetycznego, Nielecznicze szampony do włosów, Szampony z odżywką do włosów, Odżywki do włosów,
Nielecznicze pasty do zębów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Preparaty do higieny jamy ustnej [nielecznicze], Preparaty do stosowania przed goleniem, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty do depilacji i gole-
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nia, Płyny do golenia, Pianki do golenia, 8 Brzytwy, Maszynki
do golenia, nieelektryczne, Maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], Maszynki do golenia z wibrującym
ostrzem, Zestawy do golenia, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie perfum,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
przyborów toaletowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie akcesoriów do pielęgnacji ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
przyborów higienicznych dla ludzi.
(210) 541115
(220) 2022 03 20
(731) LENART EMILIA, Mroczeń
(540) (znak słowny)
(540) faem.pl
(510), (511) 14 Zegary.
541117
(220) 2022 03 20
ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa,
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki
do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demakijażu,
Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek
stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe
do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (filtry do -) papierowe, Kuchenki mikrofalowe (torebki do gotowania w -), Łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt
domowych, Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe,
Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] na monety, Maty stołowe
pod talerze z tektury, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe
z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru
na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych,
Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier do pakowania żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku

Nr ZT15/2022

na stołach do badań, Papier do wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier pergaminowy,
Papier serwetkowy, Papier tłuszczoodporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasionami do sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki do mycia,
Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski
sedesowe, Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe podkładki do klatek dla
zwierząt domowych, Papierowe podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod
szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe serwetki koronkowe, Papierowe serwetki
o wzorze koronkowym, Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmieci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumowane wkłady
do szuflad, Pergamin do pieczenia, Pergaminowy (papier -),
Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki
pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod
szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki
do twarzy papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki
papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papierowe do osuszania,
Ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe do twarzy,
Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ściereczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wykończeniem, Serwetki papierowe (stołowe -), Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawami, papierowe,
Stołowa (bielizna -) papierowa, Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stołowe, Toaletowy (papier -), Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego
papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwierząt domowych, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, Transparenty z papieru,
Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie
sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów,
Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług,
Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpie-
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czeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Handel (Zarządzanie w zakresie
zamówień w -), Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu
innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC]
na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji
pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą
bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła
zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online
dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych
[Internet], Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących
dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna
za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury admi-
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nistracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług
tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów,
Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie
usług porównania cen online, Telemarketing, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne
w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego
zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów
dla osób trzecich, Usługi doradcze związane z transakcjami
handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi porównywania
cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa
związane z reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
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dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie nabywania bonów
na rzecz innych, Usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie
porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania
na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów
na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług
świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe
usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu
do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego
związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi
handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi,
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cy-
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frowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego online obejmującego
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie
akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi klubów
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprze-
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daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej 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 artystycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży
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detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży
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hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami
naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych,
Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, Wydawanie
kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie wycen, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, monetarne
i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
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37 Wydobywanie surowców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Ładowanie baterii i innych urządzeń
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich,
Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja
i naprawa opon, Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja
i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falowych,
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy
naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrzewania wykorzystującego efekt
prądów naskórkowych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgromników, Instalacja narzędzi
na placach budowy, Instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja, naprawa
i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja
kondensatorów pary, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja
mebli, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja maszyn
przemysłowych, Instalacja maszyn biurowych, Instalacja maszyn, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo,
Czyszczenie basenów, Czyszczenie cylindrów wodnych,
Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome],
Czyszczenie higieniczne [wanny], Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie
pojemników do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie pomników, Czyszczenie powierzchni
ścian, Czyszczenie pralek, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych,
Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem,
Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów
wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie wodnic (linii
wodnych), Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie zbiorników,
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych,
Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja
zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne
w zakresie fotokopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych
informacji z zakresu konserwacji dywanów, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o konserwacji
sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Informacja
o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja betonowych
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systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek),
Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja
gazociągów, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja
i naprawa automatów do sprzedaży, Instalacja i naprawa
bankomatów, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświetlaczy z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu kuchennego, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, Instalacja konstrukcji
tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja pieców
przemysłowych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb w pojazdach, Instalacja przemysłowej ochrony
przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych urządzeń
do gotowania, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja
przewodów wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych,
przewodów rurowych i przewodów wiertniczych w szybach
naftowych, Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instalacja rurociągów przemysłowych,
Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu
do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja
systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska,
Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja
systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów
oprzyrządowania, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wyciągowych
dymu, Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja
urządzeń do chłodzenia, Instalacja szamb, Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja urządzeń do kompensacji
mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
Instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, Instalacja
urządzeń do suszenia, Instalacja urządzeń do wytwarzania
energii, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu,
Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników
na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Insta-
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lowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, Instalowanie
i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie
konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbijanych do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli
kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie pieców
do wytapiania, Instalowanie pneumatycznych systemów
do transportu materiałów masowych, Instalowanie powłok
ognioodpornych, Instalowanie przenośników, Instalowanie
przyrządów do poszukiwania ropy naftowej, Instalowanie
rynien, Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów
odkurzania centralnego, Instalowanie systemów telewizji
kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowanie ulicznych
afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach,
Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami
na oknach otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izolacja
rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów,
Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja
dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja elektrycznych systemów
handlowych, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa broni lotniczej, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych
urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa
dronów, Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja
i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania, Konserwacja i naprawa
instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa instalacji
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa kanałów
deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe,
Konserwacja i naprawa ładowni, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa nart, Konserwacja i naprawa
ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja i naprawa palników, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Konserwacja
i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa przemysłowych
zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Konserwacja i naprawa systemów
zawierających węże doprowadzające płyny, Konserwacja
i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konser-
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wacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja
i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja
i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja
i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja i naprawa turbin gazowych, Konserwacja i naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja
i odnowa dzieł sztuki, Konserwacja lub naprawa maszyn
do dojenia [dojarek], Konserwacja lub naprawa palników,
Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja maszyn
do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, Konserwacja maszyn i sprzętu do spawania, Konserwacja maszyn przemysłowych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Konserwacja nieruchomości,
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do wystrzeliwania
wody zawierającej materiały ścierne, Konserwacja obiektów
inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, Konserwacja obiektów
inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Konserwacja opon, Konserwacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, Konserwacja
podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych,
Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchennych, Konserwacja, serwis i naprawa
systemów broni, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja silników spalinowych, Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego
spalania, Konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja sprzętu stosowanego w usługach cateringowych,
Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], Konserwacja
urządzeń biurowych, Konserwacja urządzeń do dyktowania,
Konserwacja urządzeń do przetwarzania napojów, Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Konserwacja
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa głębokiej zastawy stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych
oraz silników wiatrowych, Naprawa fotokopiarek, Naprawa
fortepianów, Naprawa filtrów powietrza i części do nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, Naprawa filtrów powietrza wlotowego
i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa filtrów
do maszyn i silników, Naprawa elementów silników, Naprawa
elektronicznych systemów kasowych, Naprawa dźwigów,
Naprawa dachów, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa chłodziarek, Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu,
Naprawa automatycznych podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodarskich, Naprawa artykułów z żelaza,
Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzkowej, Nakładanie
wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok w tunelach,
Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie
powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie
powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok
na baseny pływackie, Nakładanie powłok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie jastrychów,
Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie farb ochronnych
na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie antypośli-
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zgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie luf broni, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom,
Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie skrzynek na ryby,
Montaż zmiękczaczy wody, Montaż zestawów półek, Montaż
wyposażenia kuchennego, Konserwacja urządzeń i narzędzi
medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę,
Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie
pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków,
Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie znaków, Mechaniczne oczyszczanie szlaków wodnych, Montaż belkowania dachu, Montaż bram, Montaż
drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa anten,
Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż
instalacji do zmiękczania wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [instalowanie] systemów przechowywania, Montaż namiotów,
Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian
budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych,
Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych,
Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż
produktów odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian
działowych kartonowo-gipsowych, Montaż silników lotniczych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków
i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych
barierek, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, Naprawa gogli, Naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa i konserwacja artykułów gimnastycznych i sportowych,
Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów,
Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa
i konserwacja elektrowni falowych, Naprawa i konserwacja
elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Naprawa
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa
i konserwacja instrumentów i aparatury chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa
i konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa i konserwacja laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa
i konserwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek
do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja
narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części
do nich, Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp
do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp,
Naprawa i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz
platform budowlanych, Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa
i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji
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do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych,
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa
i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń do suszenia, Naprawa i konserwacja zabawek,
Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego,
Naprawa i renowacja książek, Naprawa i renowacja mebli,
Naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Naprawa instrumentów
muzycznych, Naprawa konstrukcji wykorzystywanych w warunkach wysokiej temperatury, Naprawa koryt do karmienia,
Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub konserwacja
automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja broni
palnej, Naprawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instalacji
do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instrumentów muzycznych, Naprawa lub konserwacja inkubatorów jaj,
Naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, Naprawa lub konserwacja klatek do hodowli piskląt, Naprawa lub
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa
chemicznego, Naprawa lub konserwacja młynów do paszy,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja maszyn
i systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji papieru,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konserwacja
maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożących, Naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do uprawy ziemi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń górniczych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa lub
konserwacja mikserów do paszy, Naprawa lub konserwacja
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maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów szewskich, Naprawa lub konserwacja maszyn do szycia, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń włókienniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji miazgi drzewnej, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przemysłu
drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi
do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do przetwarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do prasowania odpadów, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do użytku w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania
żywności lub napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn
drukarskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, Naprawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub
konserwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pras do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa
lub konserwacja pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów filmowych, Naprawa lub konserwacja
rzutników, Naprawa lub konserwacja silników elektrycznych,
Naprawa lub konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja
sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu
wędkarskiego, Naprawa lub konserwacja transporterów
(przenośników), Naprawa lub konserwacja urządzeń
do oczyszczania wody, Naprawa lub konserwacja urządzeń
do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa
lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatniania wody do celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wanien, Naprawa lub
utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania
odpadów organicznych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozetowych
ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa
narzędzi, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek
grzewczych, Naprawa niewielkich artykułów metalowych,
Naprawa obuwia, toreb i pasków, Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa
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okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, Naprawa
ościeżnic drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa
osi do maszyn, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa parasoli, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa
pieców przemysłowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg
drewnianych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa
podłóg z imitacji drewna, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Naprawa przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzętu do gry w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa sprzętu wędkarskiego,
Naprawa systemów do przerobu odpadów zwierzęcych,
Powlekanie przewodów, Powlekanie murów, Powlekanie
[malowanie], Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie
betonu, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur
wodno-kanalizacyjnych, Porady dotyczące zapobiegania
blokowaniu się tłuszczowników, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się dołów gnilnych, Ponowne ostrzenie
nożyczek, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne czernienie karabinów, Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie
odpływów, Polerowanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czyszczenie), Pompowanie i czyszczenie szamb,
Polerowanie i nadawanie połysku, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków,
Pompowanie szamb, Naprawa systemów doprowadzania
gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa systemów
stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa
toreb, Naprawa toreb lub worków, Naprawa turbin, Naprawa
urządzeń do filtrowania powietrza, Naprawa urządzeń
do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Naprawa
urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń fotograficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Naprawa
uszkodzeń po pożarze, Naprawa walizek, Naprawa wanien,
Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, Naprawa
zamrażarek, Naprawa zegarów, Naprawa zegarków, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów betonowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Naprawy ozdób osobistych, Naprawy podwodne, Naprawy znaków, Nastawianie ostrzy do pił, Naświetlanie przyrządów medycznych, Nawadnianie gruntów, Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa techniczna i naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na wodę, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instrumentów muzycznych, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia łazienek, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Odnowa pomp próżniowych i części do nich, Odnowa silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej powłoki), Odwierty gazu
i ropy naftowej, Oprawa kamieni szlachetnych [naprawa],
Ostrzenie narzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, Ostrzenie
noży do kosiarek, Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie no-
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życzek, Ostrzenie ostrzy kosiarek do trawy, Ostrzenie nożyczek i noży kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie
podłóg, Pielęgnacja i naprawa nart, Podwodne oczyszczanie
strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni
metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pogłębianie podwodne,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
garnków i rondli do gotowania, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie informacji w związku z naprawą maszyn i urządzeń
do gier, Udzielanie informacji w związku z naprawą sprzętu
sportowego, Udzielanie informacji w związku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą
lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą
lub konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Powlekanie rur, Prace konserwacyjne na autostradach, Pralnie
samoobsługowe, Pranie dzianiny, Przebudowa i odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, Przebudowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, Przegląd silników, Przekształcanie
pomieszczeń sklepowych, Przetykanie układów rurociągów
wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, Przetykanie
układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa palników olejowych, Remont
maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie trzpieni
obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja bojlerów przemysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja
instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja kuchni, Renowacja maszyn, Renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
Renowacja powłok cynowych, Renowacja pomieszczeń
sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Renowacja zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbieranie dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych
urządzeń konsumenckich, Serwis i naprawa mechanicznych
platform dostępowych, Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie
bojlerów przemysłowych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni jądrowych, Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Serwisowanie sieci elektrycznych,
Smarowanie silników, Spawanie do celów naprawczych,
Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemysłowych,
Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomości,
Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, Stawianie barierek
ochronnych przeciwtłumowych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Stawianie szalunków
wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicznych barierek
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ochronnych, Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycznych, Stolarstwo [naprawa], Strojenie instrumentów muzycznych, Strojenie pianin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu
wędkarskiego, Udzielanie informacji dotyczących restauracji
mebli, Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu
do bilardu, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
hydraulicznego, Usługi doradcze dotyczące instalacji wind
osobowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów,
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem,
Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń malujących, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napojów, Udzielanie informacji związanych z usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji
związanych z naprawą sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą mat tatami, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją aparatury i instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją pralek przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją palników, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń
do oświetlania, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń kinematograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pieców przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z ostrzeniem nożyczek i noży kuchennych, Udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania
ulic, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń i maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą parasoli, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrowni jądrowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie
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informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
sprzedających, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania tytoniu, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub
owijania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do produkcji wyrobów szklanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych zmywarek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
do szycia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i systemów do produkcji układów scalonych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
włókienniczych, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją broni palnej, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do zagęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych
z naprawą okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów
do produkcji butów, Udzielanie informacji związanych z naprawą zabawek lub lalek, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów rolniczych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
szyldów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją instrumentów muzycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów
energii, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń fotograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania
tworzyw sztucznych, Układanie dachówki, murowanie lub
murowanie z bloczków, Układanie dywanów, Układanie kabli, Układanie kabli naziemnych, Układanie kabli podmorskich, Układanie kabli podwodnych, Układanie kabli ziemnych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych,
Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów
głównych, Układanie sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia basenów, Usługi
czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi
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czyszczenia rur, Usługi w zakresie odnawiania prac kaligraficznych, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie,
Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi
w zakresie napraw kanałów, Usługi w zakresie napraw przewodów, Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła,
Usługi w zakresie napraw znaków, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, Usługi w zakresie montażu rusztowań, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów
grzewczych na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie naprawy
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi doradcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie
naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki
powierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi
doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych,
Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli
środowiska, Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki wzorcowe, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji mocowań, Usługi doradcze związane
z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane
z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne
dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, Usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur,
Usługi konserwacyjne na rzecz placówek sportowych, Usługi
malarskie, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi malowania znaków, Usługi mechaniczne,
Usługi modernizacji i przekształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi napełniania gaśnic, Usługi
naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Usługi naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze
w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy i konserwacji okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, Usługi naprawy
sprzętu medycznego, Usługi naprawy zegarów, Usługi
oczyszczania ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania książek, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi
ostrzenia, Usługi podnośników morskich, Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji starych książek, Usługi
renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi renowacji
w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony indywidual-
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nej, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych],
Usługi strojenia instrumentów muzycznych, Usługi suchych
doków, Usługi szewskie [naprawa], Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi w zakresie
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalowania kotew
do murów szczelinowych, Usługi w zakresie kontroli erozji
gleb, Usługi w zakresie kopania w ziemi w celu weryfikacji
położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania]
budynków zakładów przemysłowych w celu ich konserwacji,
Usługi w zakresie powlekania w celu konserwacji instalacji
zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie
powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi
w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów
budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie regulowania
nart, Usługi w zakresie smarowania, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania przed
korozją, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, Ustawianie ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie
azbestu, Usuwanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków,
Utrzymanie i konserwacja kręgielni, Uszczelnianie i rozbieranie dróg, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, naprawą i budownictwem, Wiercenie, Wydobycie azbestu, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie
obrzutki w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana baterii, Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i konserwacja podestów roboczych, Wynajem sprzętu do sterylizacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI), Wyposażanie
wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych,
Wywóz odpadów [czyszczenie], Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków,
Wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego,
Wznoszenie ścian osłonowych, Wznoszenie rusztowań
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, Wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, Wznoszenie szalunków
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic,
Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geotermicznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych,
Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie poziome dróg, 39 Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu, Transport (usługi nawigacji -), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli,
41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi
naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, do-
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radztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem
mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, Pensjonaty dla zwierząt,
Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy,
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zwierzęta (pomieszczenia dla -), 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne,
Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt,
Zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -), Zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -).
541118
(220) 2022 03 20
ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa,
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki
do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demakijażu,
Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek
stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe
do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (Filtry do -) papierowe, Kuchenki mikrofalowe (Torebki do gotowania w -), Łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt
domowych, Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe,
Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] na monety, Maty stołowe
pod talerze z tektury, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe
z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru
na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych,
Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier do pakowania żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku
na stołach do badań, Papier do wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier pergaminowy,
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Papier serwetkowy, Papier tłuszczoodporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasionami do sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki do mycia,
Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski
sedesowe, Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe podkładki do klatek dla
zwierząt domowych, Papierowe podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod
szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe serwetki koronkowe, Papierowe serwetki
o wzorze koronkowym, Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmieci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumowane wkłady
do szuflad, Pergamin do pieczenia, Pergaminowy (papier -),
Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki
pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod
szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki
do twarzy papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki
papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papierowe do osuszania,
Ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe do twarzy,
Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ściereczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wykończeniem, Serwetki papierowe (stołowe -), Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawami, papierowe,
Stołowa (bielizna -) papierowa, Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stołowe, Toaletowy (papier -), Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego
papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwierząt domowych, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, Transparenty z papieru,
Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie
sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów,
Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług,
Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie propono-
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wanych ofert w przetargach, Handel (Zarządzanie w zakresie
zamówień w -), Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu
innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC]
na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji
pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą
bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła
zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online
dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych
[Internet], Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących
dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna
za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Produkcja programów typu telezaku-
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py, Produkcja programów związanych z telezakupami, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług
tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów,
Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie
usług porównania cen online, Telemarketing, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne
w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego
zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów
dla osób trzecich, Usługi doradcze związane z transakcjami
handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi porównywania
cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa
związane z reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywa-
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nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie nabywania bonów
na rzecz innych, Usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie
porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania
na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów
na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług
świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe
usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu
do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego
związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi
handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi,
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi
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handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego online obejmującego
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie
akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi klubów
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowany-
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mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej 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 artystycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży de-
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talicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży de-
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talicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla
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zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami
naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych,
Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, Wydawanie
kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie wycen, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, monetarne
i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
37 Wydobywanie surowców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
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budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Ładowanie baterii i innych urządzeń
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich,
Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja
i naprawa opon, Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja
i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falowych,
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy
naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrzewania wykorzystującego efekt
prądów naskórkowych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgromników, Instalacja narzędzi
na placach budowy, Instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja, naprawa
i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja
kondensatorów pary, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja
mebli, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja maszyn
przemysłowych, Instalacja maszyn biurowych, Instalacja maszyn, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo,
Czyszczenie basenów, Czyszczenie cylindrów wodnych,
Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome],
Czyszczenie higieniczne [wanny], Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie
pojemników do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie pomników, Czyszczenie powierzchni
ścian, Czyszczenie pralek, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych,
Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem,
Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów
wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie wodnic (linii
wodnych), Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie zbiorników,
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych,
Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja
zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne
w zakresie fotokopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych
informacji z zakresu konserwacji dywanów, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o konserwacji
sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Informacja
o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja betonowych
systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek),
Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instala-
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cja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja
gazociągów, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja
i naprawa automatów do sprzedaży, Instalacja i naprawa
bankomatów, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświetlaczy z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu kuchennego, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, Instalacja konstrukcji
tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja pieców
przemysłowych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb w pojazdach, Instalacja przemysłowej ochrony
przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych urządzeń
do gotowania, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja
przewodów wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych,
przewodów rurowych i przewodów wiertniczych w szybach
naftowych, Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instalacja rurociągów przemysłowych,
Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu
do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja
systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska,
Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja
systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów
oprzyrządowania, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wyciągowych
dymu, Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja
urządzeń do chłodzenia, Instalacja szamb, Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja urządzeń do kompensacji
mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
Instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, Instalacja
urządzeń do suszenia, Instalacja urządzeń do wytwarzania
energii, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu,
Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników
na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, Instalowanie
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i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie
konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbijanych do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli
kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie pieców
do wytapiania, Instalowanie pneumatycznych systemów
do transportu materiałów masowych, Instalowanie powłok
ognioodpornych, Instalowanie przenośników, Instalowanie
przyrządów do poszukiwania ropy naftowej, Instalowanie
rynien, Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów
odkurzania centralnego, Instalowanie systemów telewizji
kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowanie ulicznych
afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach,
Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami
na oknach otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izolacja
rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów,
Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja
dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja elektrycznych systemów
handlowych, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa broni lotniczej, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych
urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa
dronów, Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja
i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania, Konserwacja i naprawa
instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa instalacji
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa kanałów
deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe,
Konserwacja i naprawa ładowni, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa nart, Konserwacja i naprawa
ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja i naprawa palników, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Konserwacja
i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa przemysłowych
zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Konserwacja i naprawa systemów
zawierających węże doprowadzające płyny, Konserwacja
i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konser-
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wacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja
i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja
i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja
i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja i naprawa
turbin gazowych, Konserwacja i naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konserwacja lub naprawa maszyn do dojenia [dojarek], Konserwacja lub naprawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja maszyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, Konserwacja maszyn
i sprzętu do spawania, Konserwacja maszyn przemysłowych,
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych
płytek grzewczych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do wystrzeliwania wody
zawierającej materiały ścierne, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Konserwacja opon, Konserwacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, Konserwacja
podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych,
Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchennych, Konserwacja, serwis i naprawa
systemów broni, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja silników spalinowych, Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego
spalania, Konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja sprzętu stosowanego w usługach cateringowych,
Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], Konserwacja
urządzeń biurowych, Konserwacja urządzeń do dyktowania,
Konserwacja urządzeń do przetwarzania napojów, Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Konserwacja
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa głębokiej zastawy stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych
oraz silników wiatrowych, Naprawa fotokopiarek, Naprawa
fortepianów, Naprawa filtrów powietrza i części do nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, Naprawa filtrów powietrza wlotowego
i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa filtrów
do maszyn i silników, Naprawa elementów silników, Naprawa
elektronicznych systemów kasowych, Naprawa dźwigów,
Naprawa dachów, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa chłodziarek, Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu,
Naprawa automatycznych podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodarskich, Naprawa artykułów z żelaza,
Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzkowej, Nakładanie
wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok w tunelach,
Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie
powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie
powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok
na baseny pływackie, Nakładanie powłok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie jastrychów,
Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie farb ochronnych
na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie luf broni, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom,
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Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie skrzynek na ryby,
Montaż zmiękczaczy wody, Montaż zestawów półek, Montaż
wyposażenia kuchennego, Konserwacja urządzeń i narzędzi
medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę,
Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie
pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków,
Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie znaków, Mechaniczne oczyszczanie szlaków wodnych, Montaż belkowania dachu, Montaż bram, Montaż
drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa anten,
Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż
instalacji do zmiękczania wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [instalowanie] systemów przechowywania, Montaż namiotów,
Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian
budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych,
Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych,
Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż
produktów odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian
działowych kartonowo-gipsowych, Montaż silników lotniczych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków
i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych
barierek, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, Naprawa gogli, Naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa i konserwacja artykułów gimnastycznych i sportowych,
Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów,
Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa
i konserwacja elektrowni falowych, Naprawa i konserwacja
elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Naprawa
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa
i konserwacja instrumentów i aparatury chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa
i konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa i konserwacja laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa
i konserwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek
do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja
narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części
do nich, Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp
do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp,
Naprawa i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz
platform budowlanych, Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa
i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji
do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych,
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Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa
i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń do suszenia, Naprawa i konserwacja zabawek,
Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego,
Naprawa i renowacja książek, Naprawa i renowacja mebli,
Naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Naprawa instrumentów
muzycznych, Naprawa konstrukcji wykorzystywanych w warunkach wysokiej temperatury, Naprawa koryt do karmienia,
Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub konserwacja
automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja broni
palnej, Naprawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instalacji
do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instrumentów muzycznych, Naprawa lub konserwacja inkubatorów jaj,
Naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, Naprawa lub konserwacja klatek do hodowli piskląt, Naprawa lub
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa
chemicznego, Naprawa lub konserwacja młynów do paszy,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja maszyn
i systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji papieru,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konserwacja
maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożących, Naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do uprawy ziemi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń górniczych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa lub
konserwacja mikserów do paszy, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, Napra-
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wa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów szewskich, Naprawa lub konserwacja maszyn do szycia, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń włókienniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji miazgi drzewnej, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przemysłu
drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi
do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do przetwarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do prasowania odpadów, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do użytku w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania
żywności lub napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn
drukarskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, Naprawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub
konserwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pras do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa
lub konserwacja pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów filmowych, Naprawa lub konserwacja
rzutników, Naprawa lub konserwacja silników elektrycznych,
Naprawa lub konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja
sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu
wędkarskiego, Naprawa lub konserwacja transporterów
(przenośników), Naprawa lub konserwacja urządzeń
do oczyszczania wody, Naprawa lub konserwacja urządzeń
do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa
lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatniania wody do celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wanien, Naprawa lub
utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania
odpadów organicznych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozetowych
ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa
narzędzi, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek
grzewczych, Naprawa niewielkich artykułów metalowych,
Naprawa obuwia, toreb i pasków, Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa
okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, Naprawa
ościeżnic drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa
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osi do maszyn, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa parasoli, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa
pieców przemysłowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg
drewnianych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa
podłóg z imitacji drewna, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Naprawa przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzętu do gry w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa sprzętu wędkarskiego,
Naprawa systemów do przerobu odpadów zwierzęcych,
Powlekanie przewodów, Powlekanie murów, Powlekanie
[malowanie], Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie
betonu, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur
wodno-kanalizacyjnych, Porady dotyczące zapobiegania
blokowaniu się tłuszczowników, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się dołów gnilnych, Ponowne ostrzenie
nożyczek, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne czernienie karabinów, Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie
odpływów, Polerowanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czyszczenie), Pompowanie i czyszczenie szamb,
Polerowanie i nadawanie połysku, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków,
Pompowanie szamb, Naprawa systemów doprowadzania
gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa systemów
stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa
toreb, Naprawa toreb lub worków, Naprawa turbin, Naprawa
urządzeń do filtrowania powietrza, Naprawa urządzeń
do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Naprawa
urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń fotograficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Naprawa
uszkodzeń po pożarze, Naprawa walizek, Naprawa wanien,
Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, Naprawa
zamrażarek, Naprawa zegarów, Naprawa zegarków, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów betonowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Naprawy ozdób osobistych, Naprawy podwodne, Naprawy znaków, Nastawianie ostrzy do pił, Naświetlanie przyrządów medycznych, Nawadnianie gruntów, Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa techniczna i naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na wodę, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instrumentów muzycznych, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia łazienek, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Odnowa pomp próżniowych i części do nich, Odnowa silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej powłoki), Odwierty gazu
i ropy naftowej, Oprawa kamieni szlachetnych [naprawa],
Ostrzenie narzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, Ostrzenie
noży do kosiarek, Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie ostrzy kosiarek do trawy, Ostrzenie nożyczek i noży kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie
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podłóg, Pielęgnacja i naprawa nart, Podwodne oczyszczanie
strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni
metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pogłębianie podwodne,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
garnków i rondli do gotowania, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie informacji w związku z naprawą maszyn i urządzeń
do gier, Udzielanie informacji w związku z naprawą sprzętu
sportowego, Udzielanie informacji w związku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą
lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą
lub konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Powlekanie rur, Prace konserwacyjne na autostradach, Pralnie
samoobsługowe, Pranie dzianiny, Przebudowa i odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, Przebudowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, Przegląd silników, Przekształcanie
pomieszczeń sklepowych, Przetykanie układów rurociągów
wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, Przetykanie
układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa palników olejowych, Remont
maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie trzpieni
obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja bojlerów przemysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja
instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja kuchni, Renowacja maszyn, Renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
Renowacja powłok cynowych, Renowacja pomieszczeń
sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Renowacja zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbieranie dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych
urządzeń konsumenckich, Serwis i naprawa mechanicznych
platform dostępowych, Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie
bojlerów przemysłowych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni jądrowych, Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Serwisowanie sieci elektrycznych,
Smarowanie silników, Spawanie do celów naprawczych,
Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemysłowych,
Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomości,
Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, Stawianie barierek
ochronnych przeciwtłumowych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Stawianie szalunków
wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicznych barierek
ochronnych, Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycznych, Stolarstwo [na-
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prawa], Strojenie instrumentów muzycznych, Strojenie pianin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu
wędkarskiego, Udzielanie informacji dotyczących restauracji
mebli, Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu
do bilardu, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
hydraulicznego, Usługi doradcze dotyczące instalacji wind
osobowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów,
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem,
Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń malujących, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napojów, Udzielanie informacji związanych z usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji
związanych z naprawą sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą mat tatami, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją aparatury i instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją pralek przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją palników, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń
do oświetlania, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń kinematograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pieców przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z ostrzeniem nożyczek i noży kuchennych, Udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania
ulic, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń i maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą parasoli, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrowni jądrowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
sprzedających, Udzielanie informacji związanych z naprawą
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lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania tytoniu, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub
owijania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do produkcji wyrobów szklanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych zmywarek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
do szycia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i systemów do produkcji układów scalonych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
włókienniczych, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją broni palnej, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do zagęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych
z naprawą okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów
do produkcji butów, Udzielanie informacji związanych z naprawą zabawek lub lalek, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów rolniczych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
szyldów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją instrumentów muzycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów
energii, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń fotograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania
tworzyw sztucznych, Układanie dachówki, murowanie lub
murowanie z bloczków, Układanie dywanów, Układanie kabli, Układanie kabli naziemnych, Układanie kabli podmorskich, Układanie kabli podwodnych, Układanie kabli ziemnych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych,
Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów
głównych, Układanie sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia basenów, Usługi
czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi
czyszczenia rur, Usługi w zakresie odnawiania prac kaligraficznych, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie,
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Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi
w zakresie napraw kanałów, Usługi w zakresie napraw przewodów, Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła,
Usługi w zakresie napraw znaków, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, Usługi w zakresie montażu rusztowań, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów
grzewczych na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie naprawy
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi doradcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie
naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki
powierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi
doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych,
Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli
środowiska, Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki wzorcowe, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji mocowań, Usługi doradcze związane
z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane
z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne
dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, Usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur,
Usługi konserwacyjne na rzecz placówek sportowych, Usługi
malarskie, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi malowania znaków, Usługi mechaniczne,
Usługi modernizacji i przekształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi napełniania gaśnic, Usługi
naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Usługi naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze
w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy i konserwacji okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, Usługi naprawy
sprzętu medycznego, Usługi naprawy zegarów, Usługi
oczyszczania ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania książek, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi
ostrzenia, Usługi podnośników morskich, Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji starych książek, Usługi
renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi renowacji
w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony indywidualnej, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych],
Usługi strojenia instrumentów muzycznych, Usługi suchych
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doków, Usługi szewskie [naprawa], Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi w zakresie
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalowania kotew
do murów szczelinowych, Usługi w zakresie kontroli erozji
gleb, Usługi w zakresie kopania w ziemi w celu weryfikacji
położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania]
budynków zakładów przemysłowych w celu ich konserwacji,
Usługi w zakresie powlekania w celu konserwacji instalacji
zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie
powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi
w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów
budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie regulowania
nart, Usługi w zakresie smarowania, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania przed
korozją, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, Ustawianie ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie
azbestu, Usuwanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków,
Utrzymanie i konserwacja kręgielni, Uszczelnianie i rozbieranie dróg, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, naprawą i budownictwem, Wiercenie, Wydobycie azbestu, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie
obrzutki w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana baterii, Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i konserwacja podestów roboczych, Wynajem sprzętu do sterylizacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI), Wyposażanie
wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych,
Wywóz odpadów [czyszczenie], Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków,
Wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego,
Wznoszenie ścian osłonowych, Wznoszenie rusztowań
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, Wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, Wznoszenie szalunków
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic,
Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geotermicznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych,
Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie poziome dróg, 39 Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu, Transport (Usługi nawigacji -), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli,
41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi
naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem
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mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, Pensjonaty dla zwierząt,
Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy,
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zwierzęta (pomieszczenia dla -), 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne,
Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt,
Zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -), Zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -).
541119
(220) 2022 03 20
ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa,
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki
do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demakijażu,
Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek
stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe
do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (filtry do -) papierowe, Kuchenki mikrofalowe (torebki do gotowania w -), Łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt
domowych, Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe,
Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] na monety, Maty stołowe
pod talerze z tektury, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe
z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru
na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych,
Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier do pakowania żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku
na stołach do badań, Papier do wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier pergaminowy,
Papier serwetkowy, Papier tłuszczoodporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasionami do sadze-
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nia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki do mycia,
Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski
sedesowe, Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe podkładki do klatek dla
zwierząt domowych, Papierowe podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod
szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe serwetki koronkowe, Papierowe serwetki
o wzorze koronkowym, Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmieci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumowane wkłady
do szuflad, Pergamin do pieczenia, Pergaminowy (papier -),
Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki
pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod
szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki
do twarzy papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki
papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papierowe do osuszania,
Ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe do twarzy,
Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ściereczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wykończeniem, Serwetki papierowe (stołowe -),
Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy do użytku
domowego, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Stołowa (bielizna -) papierowa, Szorstkie chusteczki
[do użytku toaletowego], Tekturowe maty stołowe, Toaletowy (papier -), Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe
na odchody zwierząt domowych, Wkładki papierowe
do szuflad, perfumowane lub nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Transparenty z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie
wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz
innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług,
Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Handel
(Zarządzanie w zakresie zamówień w -), Handlowe informa-
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cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów
telewizyjnych, Nabywanie towarów i usług dla innych firm,
Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Notowania cenowe towarów lub
usług, Organizacja abonamentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC] na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja
subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji
mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów
informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych
ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego
i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego,
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki
cen zakwaterowania, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu usług
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących
dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna
za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, Przy-
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gotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług
tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów,
Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie
usług porównania cen online, Telemarketing, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne
w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego
zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów
dla osób trzecich, Usługi doradcze związane z transakcjami
handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi porównywania
cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa
związane z reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych

85

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przedsiębiorstw], Usługi w zakresie nabywania bonów
na rzecz innych, Usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie
porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania
na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów
na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług
świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe
usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu
do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego
związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi
handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi,
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefo-
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nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego online obejmującego
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie
akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi klubów
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
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do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej 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 artystycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami
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naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych,
Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, Wydawanie
kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie wycen, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, monetarne
i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
37 Wydobywanie surowców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
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nego, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Ładowanie baterii i innych urządzeń
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich,
Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja
i naprawa opon, Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja
i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falowych,
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy
naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrzewania wykorzystującego efekt
prądów naskórkowych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgromników, Instalacja narzędzi
na placach budowy, Instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja, naprawa
i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja
kondensatorów pary, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja
mebli, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja maszyn
przemysłowych, Instalacja maszyn biurowych, Instalacja maszyn, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo,
Czyszczenie basenów, Czyszczenie cylindrów wodnych,
Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome],
Czyszczenie higieniczne [wanny], Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie
pojemników do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie pomników, Czyszczenie powierzchni
ścian, Czyszczenie pralek, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych,
Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem,
Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów
wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie wodnic (linii
wodnych), Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie zbiorników,
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych,
Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja
zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne
w zakresie fotokopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych
informacji z zakresu konserwacji dywanów, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o konserwacji
sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Informacja
o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja betonowych
systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek),
Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja
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gazociągów, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja
i naprawa automatów do sprzedaży, Instalacja i naprawa
bankomatów, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświetlaczy z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu kuchennego, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, Instalacja konstrukcji
tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja pieców
przemysłowych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb w pojazdach, Instalacja przemysłowej ochrony
przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych urządzeń
do gotowania, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja
przewodów wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych,
przewodów rurowych i przewodów wiertniczych w szybach
naftowych, Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instalacja rurociągów przemysłowych,
Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu
do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja
systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska,
Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja
systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów
oprzyrządowania, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wyciągowych
dymu, Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja
urządzeń do chłodzenia, Instalacja szamb, Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja urządzeń do kompensacji
mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
Instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, Instalacja
urządzeń do suszenia, Instalacja urządzeń do wytwarzania
energii, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu,
Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników
na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, Instalowanie
i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
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trycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie
konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbijanych do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli
kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie pieców
do wytapiania, Instalowanie pneumatycznych systemów
do transportu materiałów masowych, Instalowanie powłok
ognioodpornych, Instalowanie przenośników, Instalowanie
przyrządów do poszukiwania ropy naftowej, Instalowanie
rynien, Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów
odkurzania centralnego, Instalowanie systemów telewizji
kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowanie ulicznych
afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach,
Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami
na oknach otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izolacja
rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów,
Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja
dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja elektrycznych systemów
handlowych, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa broni lotniczej, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych
urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa
dronów, Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja
i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania, Konserwacja i naprawa
instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa instalacji
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa kanałów
deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe,
Konserwacja i naprawa ładowni, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa nart, Konserwacja i naprawa
ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja i naprawa palników, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Konserwacja
i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa przemysłowych
zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Konserwacja i naprawa systemów
zawierających węże doprowadzające płyny, Konserwacja
i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja
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i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja
i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja
i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja i naprawa
turbin gazowych, Konserwacja i naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konserwacja lub naprawa maszyn do dojenia [dojarek], Konserwacja lub naprawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja maszyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, Konserwacja maszyn
i sprzętu do spawania, Konserwacja maszyn przemysłowych,
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych
płytek grzewczych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do wystrzeliwania wody
zawierającej materiały ścierne, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Konserwacja opon, Konserwacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, Konserwacja
podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych,
Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchennych, Konserwacja, serwis i naprawa
systemów broni, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja silników spalinowych, Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego
spalania, Konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja sprzętu stosowanego w usługach cateringowych,
Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], Konserwacja
urządzeń biurowych, Konserwacja urządzeń do dyktowania,
Konserwacja urządzeń do przetwarzania napojów, Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Konserwacja
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa głębokiej zastawy stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych
oraz silników wiatrowych, Naprawa fotokopiarek, Naprawa
fortepianów, Naprawa filtrów powietrza i części do nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, Naprawa filtrów powietrza wlotowego
i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa filtrów
do maszyn i silników, Naprawa elementów silników, Naprawa
elektronicznych systemów kasowych, Naprawa dźwigów,
Naprawa dachów, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa chłodziarek, Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu,
Naprawa automatycznych podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodarskich, Naprawa artykułów z żelaza,
Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzkowej, Nakładanie
wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok w tunelach,
Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie
powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie
powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok
na baseny pływackie, Nakładanie powłok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie jastrychów,
Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie farb ochronnych
na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie luf broni, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom,
Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie skrzynek na ryby,
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Montaż zmiękczaczy wody, Montaż zestawów półek, Montaż
wyposażenia kuchennego, Konserwacja urządzeń i narzędzi
medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę,
Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie
pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków,
Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie znaków, Mechaniczne oczyszczanie szlaków wodnych, Montaż belkowania dachu, Montaż bram, Montaż
drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa anten,
Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż
instalacji do zmiękczania wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [instalowanie] systemów przechowywania, Montaż namiotów,
Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian
budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych,
Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych,
Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż
produktów odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian
działowych kartonowo-gipsowych, Montaż silników lotniczych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków
i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych
barierek, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, Naprawa gogli, Naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa i konserwacja artykułów gimnastycznych i sportowych,
Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów,
Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa
i konserwacja elektrowni falowych, Naprawa i konserwacja
elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Naprawa
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa
i konserwacja instrumentów i aparatury chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa
i konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa i konserwacja laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa
i konserwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek
do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja
narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części
do nich, Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp
do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp,
Naprawa i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz
platform budowlanych, Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa
i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji
do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych,
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa
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i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń do suszenia, Naprawa i konserwacja zabawek,
Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego,
Naprawa i renowacja książek, Naprawa i renowacja mebli,
Naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Naprawa instrumentów
muzycznych, Naprawa konstrukcji wykorzystywanych w warunkach wysokiej temperatury, Naprawa koryt do karmienia,
Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub konserwacja
automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja broni
palnej, Naprawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instalacji
do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instrumentów muzycznych, Naprawa lub konserwacja inkubatorów jaj,
Naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, Naprawa lub konserwacja klatek do hodowli piskląt, Naprawa lub
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa
chemicznego, Naprawa lub konserwacja młynów do paszy,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja maszyn
i systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji papieru,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konserwacja
maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożących, Naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do uprawy ziemi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń górniczych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa lub
konserwacja mikserów do paszy, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali,
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Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów szewskich, Naprawa lub konserwacja maszyn do szycia, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń włókienniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji miazgi drzewnej, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przemysłu
drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi
do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do przetwarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do prasowania odpadów, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do użytku w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania
żywności lub napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn
drukarskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, Naprawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub
konserwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pras do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa
lub konserwacja pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów filmowych, Naprawa lub konserwacja
rzutników, Naprawa lub konserwacja silników elektrycznych,
Naprawa lub konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja
sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu
wędkarskiego, Naprawa lub konserwacja transporterów
(przenośników), Naprawa lub konserwacja urządzeń
do oczyszczania wody, Naprawa lub konserwacja urządzeń
do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa
lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatniania wody do celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wanien, Naprawa lub
utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania
odpadów organicznych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozetowych
ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa
narzędzi, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek
grzewczych, Naprawa niewielkich artykułów metalowych,
Naprawa obuwia, toreb i pasków, Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa
okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, Naprawa
ościeżnic drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa
osi do maszyn, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Napra-
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wa parasoli, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa
pieców przemysłowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg
drewnianych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa
podłóg z imitacji drewna, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Naprawa przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzętu do gry w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa sprzętu wędkarskiego,
Naprawa systemów do przerobu odpadów zwierzęcych,
Powlekanie przewodów, Powlekanie murów, Powlekanie
[malowanie], Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie
betonu, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur
wodno-kanalizacyjnych, Porady dotyczące zapobiegania
blokowaniu się tłuszczowników, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się dołów gnilnych, Ponowne ostrzenie
nożyczek, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne czernienie karabinów, Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie
odpływów, Polerowanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czyszczenie), Pompowanie i czyszczenie szamb,
Polerowanie i nadawanie połysku, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków,
Pompowanie szamb, Naprawa systemów doprowadzania
gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa systemów
stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa
toreb, Naprawa toreb lub worków, Naprawa turbin, Naprawa
urządzeń do filtrowania powietrza, Naprawa urządzeń
do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Naprawa
urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń fotograficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Naprawa
uszkodzeń po pożarze, Naprawa walizek, Naprawa wanien,
Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, Naprawa
zamrażarek, Naprawa zegarów, Naprawa zegarków, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów betonowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Naprawy ozdób osobistych, Naprawy podwodne, Naprawy znaków, Nastawianie ostrzy do pił, Naświetlanie przyrządów medycznych, Nawadnianie gruntów, Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa techniczna i naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na wodę, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instrumentów muzycznych, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia łazienek, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Odnowa pomp próżniowych i części do nich, Odnowa silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej powłoki), Odwierty gazu
i ropy naftowej, Oprawa kamieni szlachetnych [naprawa],
Ostrzenie narzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, Ostrzenie
noży do kosiarek, Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie ostrzy kosiarek do trawy, Ostrzenie nożyczek i noży kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie
podłóg, Pielęgnacja i naprawa nart, Podwodne oczyszczanie
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strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni
metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pogłębianie podwodne,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
garnków i rondli do gotowania, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie informacji w związku z naprawą maszyn i urządzeń
do gier, Udzielanie informacji w związku z naprawą sprzętu
sportowego, Udzielanie informacji w związku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą
lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą
lub konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Powlekanie rur, Prace konserwacyjne na autostradach, Pralnie
samoobsługowe, Pranie dzianiny, Przebudowa i odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, Przebudowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, Przegląd silników, Przekształcanie
pomieszczeń sklepowych, Przetykanie układów rurociągów
wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, Przetykanie
układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa palników olejowych, Remont
maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie trzpieni
obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja bojlerów przemysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja
instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja kuchni, Renowacja maszyn, Renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
Renowacja powłok cynowych, Renowacja pomieszczeń
sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Renowacja zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbieranie dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych
urządzeń konsumenckich, Serwis i naprawa mechanicznych
platform dostępowych, Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie
bojlerów przemysłowych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni jądrowych, Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Serwisowanie sieci elektrycznych,
Smarowanie silników, Spawanie do celów naprawczych,
Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemysłowych,
Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomości,
Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, Stawianie barierek
ochronnych przeciwtłumowych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Stawianie szalunków
wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicznych barierek
ochronnych, Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycznych, Stolarstwo [naprawa], Strojenie instrumentów muzycznych, Strojenie pia-
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nin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu
wędkarskiego, Udzielanie informacji dotyczących restauracji
mebli, Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu
do bilardu, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
hydraulicznego, Usługi doradcze dotyczące instalacji wind
osobowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów,
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem,
Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń malujących, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napojów, Udzielanie informacji związanych z usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji
związanych z naprawą sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą mat tatami, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją aparatury i instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją pralek przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją palników, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń
do oświetlania, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń kinematograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pieców przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z ostrzeniem nożyczek i noży kuchennych, Udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania
ulic, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń i maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą parasoli, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrowni jądrowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
sprzedających, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie in-
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formacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania tytoniu, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub
owijania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do produkcji wyrobów szklanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych zmywarek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
do szycia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i systemów do produkcji układów scalonych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
włókienniczych, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją broni palnej, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do zagęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych
z naprawą okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów
do produkcji butów, Udzielanie informacji związanych z naprawą zabawek lub lalek, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów rolniczych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
szyldów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją instrumentów muzycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów
energii, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń fotograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania
tworzyw sztucznych, Układanie dachówki, murowanie lub
murowanie z bloczków, Układanie dywanów, Układanie kabli, Układanie kabli naziemnych, Układanie kabli podmorskich, Układanie kabli podwodnych, Układanie kabli ziemnych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych,
Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów
głównych, Układanie sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia basenów, Usługi
czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi
czyszczenia rur, Usługi w zakresie odnawiania prac kaligraficznych, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie,
Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi

Nr ZT15/2022

w zakresie napraw kanałów, Usługi w zakresie napraw przewodów, Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła,
Usługi w zakresie napraw znaków, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, Usługi w zakresie montażu rusztowań, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów
grzewczych na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie naprawy
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi doradcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie
naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki
powierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi
doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych,
Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli
środowiska, Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki wzorcowe, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji mocowań, Usługi doradcze związane
z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane
z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne
dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, Usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur,
Usługi konserwacyjne na rzecz placówek sportowych, Usługi
malarskie, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi malowania znaków, Usługi mechaniczne,
Usługi modernizacji i przekształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi napełniania gaśnic, Usługi
naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Usługi naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze
w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy i konserwacji okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, Usługi naprawy
sprzętu medycznego, Usługi naprawy zegarów, Usługi
oczyszczania ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania książek, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi
ostrzenia, Usługi podnośników morskich, Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji starych książek, Usługi
renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi renowacji
w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony indywidualnej, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych],
Usługi strojenia instrumentów muzycznych, Usługi suchych
doków, Usługi szewskie [naprawa], Usługi układania przewo-
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dów elektrycznych, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalowania kotew do murów szczelinowych, Usługi w zakresie
kontroli erozji gleb, Usługi w zakresie kopania w ziemi
w celu weryfikacji położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie
malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych
w celu ich konserwacji, Usługi w zakresie powlekania w celu
konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie powlekania w celu
naprawy instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych,
Usługi w zakresie regulowania nart, Usługi w zakresie smarowania, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców
w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed
wilgocią, Usługi zabezpieczania przed korozją, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, Ustawianie
ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie azbestu, Usuwanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia],
Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Utrzymanie i konserwacja kręgielni, Uszczelnianie i rozbieranie
dróg, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, naprawą
i budownictwem, Wiercenie, Wydobycie azbestu, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie obrzutki w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana baterii, Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i konserwacja podestów roboczych, Wynajem sprzętu do sterylizacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI), Wyposażanie
wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych,
Wywóz odpadów [czyszczenie], Wznoszenie budynków
prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków,
Wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego, Wznoszenie ścian osłonowych, Wznoszenie rusztowań
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, Wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, Wznoszenie szalunków
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie
tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy
na świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geotermicznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka
odpadów], Znakowanie poziome dróg, 39 Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu, Transport (Usługi nawigacji -), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie i przechowywanie pojazdów,
Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja za pomocą
rurociągów i kabli, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele
dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopa-
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trzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia
i napojów, Pensjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla
zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie
czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego, Zwierzęta (pomieszczenia
dla -), 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt, Zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -),
Zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -).
541120
(220) 2022 03 20
EL CHUTNEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) El Chutney ESTD 2020

(210)
(731)

(531)

05.09.17, 25.01.15, 25.01.19, 01.01.03, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.13, 29.01.14
(510), (511) 30 Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów.
(210) 541124
(220) 2022 03 21
(731) BUDZYŃSKA ANETA INSTYTUT NOWA LINIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Endcell
(510), (511) 44 Usługi terapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

541127
(220) 2022 03 21
BUDZYŃSKA ANETA INSTYTUT NOWA LINIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
INSTYTUT NOWA LINIA

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi terapeutyczne.
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541130
(220) 2022 03 21
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) FlexiFast
(510), (511) 42 Badania i analizy naukowe.
(210)
(731)

541137
(220) 2022 03 18
SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) pass & personalize
(510), (511) 5 Spersonalizowane suplementy diety, Suplementy diety, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne,
Preparaty odżywcze, Napoje uzupełniające dietę, 9 Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania, Programy komputerowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
35 Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku
z suplementami diety, preparatami witaminowymi, preparatami dietetycznymi, preparatami odżywczymi, napojami
uzupełniającymi dietę, Reklama i marketing, 40 Wytwarzanie na zamówienie suplementów diety dla ludzi, 44 Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, Doradztwo w zakresie spersonalizowanej
suplementacji preparatami suplementy diety, Usługi personalizacji planu suplementacji, Konsultacje z dziedziny
żywienia, Usługi doradcze dotyczące diety, żywienia i odżywiania, Usługi konsultacyjne w dziedzinie dietetyki i suplementów diety, Porady dietetyczne, Porady żywieniowe,
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie zdrowia, Dostarczanie i udostępnianie informacji o zdrowiu, poradach żywieniowych, suplementach diety.
(210)
(731)

541139
(220) 2022 03 18
SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) przyłóż i personalizuj
(510), (511) 5 Spersonalizowane suplementy diety, Suplementy diety, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne,
Preparaty odżywcze, Napoje uzupełniające dietę, 9 Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania, Programy komputerowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
35 Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku
z suplementami diety, preparatami witaminowymi, preparatami dietetycznymi, preparatami odżywczymi, napojami
uzupełniającymi dietę, Reklama i marketing, 40 Wytwarzanie na zamówienie suplementów diety dla ludzi, 44 Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, Doradztwo w zakresie spersonalizowanej
suplementacji preparatami suplementy diety, Usługi personalizacji planu suplementacji, Konsultacje z dziedziny
żywienia, Usługi doradcze dotyczące diety, żywienia i odżywiania, Usługi konsultacyjne w dziedzinie dietetyki i suplementów diety, Porady dietetyczne, Porady żywieniowe,
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie zdrowia, Dostarczanie i udostępnianie informacji o zdrowiu, poradach żywieniowych, suplementach diety.
(210)
(731)

(210) 541140
(220) 2022 03 21
(731) CHAPIŃSKI ADRIAN VITBERRY, Mojesz
(540) (znak słowny)
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(540) Vitberry
(510), (511) 29 Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy i marmolady owocowe, Galaretki owocowe, Przeciery owocowe, Desery owocowe, Miąższ owoców, Mieszanki owoców suszonych, Skórki owocowe, Pasta z owoców, Przekąski z owoców,
Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, Kandyzowane przekąski owocowe, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Owoce w puszkach, Owoce przetworzone,
32 Soki, Soki warzywne, Mieszane soki owocowe, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje], Syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], Skoncentrowane soki owocowe,
Mrożone napoje owocowe, Koncentraty soków owocowych,
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Napoje
owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy
do produkcji lemoniady, Syrop słodowy do napojów, Syropy
do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru.
541146
(220) 2022 03 21
BŁASZCZYK MONIKA KANCELARIA WENATECH,
Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) WENATECH
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne
związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo
prawne związane z mapowaniem patentów, Eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez
licencjonowanie [usługi prawne], Licencjonowanie koncepcji
franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie patentów
i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie
postaci z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac
muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie
materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie
praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi
prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw
własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi
prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej
w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami
i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć
[usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych
i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie zastoso(210)
(731)
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wań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków
towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie znaków towarowych
[usługi prawne], Porady prawne i zastępstwo procesowe,
Porady prawne w zakresie franchisingu, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], Rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania, Usługi doradcze związane z prawami
konsumenta [doradztwo prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi komornicze (usługi prawne), Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień
[usługi prawne], Usługi monitorowania prawnego, Usługi
monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące licencji,
Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie
mediacji, Usługi prawne w zakresie procedur związanych
z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw
licencyjnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich,
Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi prawne związane
z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie doradztwa
prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi
wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Badania w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo
dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo związane
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Ochrona
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własności intelektualnej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej,
Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla
uniwersytetów i instytucji badawczych, Usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie
patentów i zastosowań patentowych, Usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
Usługi związane z własnością intelektualną, Zarządzanie
własnością intelektualną, Doradztwo dotyczące własności
przemysłowej, Doradztwo w kwestiach praw własności
przemysłowej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie
z praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi
związane z ochroną własności przemysłowej, Zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, Doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, Egzekwowanie praw
do znaków towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo związane
z ochroną patentową, Licencjonowanie patentów, Usługi
kancelarii patentowych, Usługi rzeczników patentowych,
Doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych,
Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Składanie
wniosków o rejestrację wzorów, Rejestracja nazw domen
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Badania prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Organizowanie
świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Świadczenie usług
w zakresie badań prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi
asystentów prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi w zakresie
badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541150
(220) 2022 03 21
CZERNIAK BARTOSZ, Chrzan
(znak słowno-graficzny)
Happy Kid
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(531) 02.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do pielęgnacji
odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do pielęgnacji odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tekstyliami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tekstyliami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kocami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kocami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z łóżkami, pościelami, materacami,
poduszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łóżkami, pościelami, materacami, poduszkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami-nosidełkami niemowlęcymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami-nosidełkami niemowlęcymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gryzakami na ząbkowanie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gryzakami na ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z smoczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z smoczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z książkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z książkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami papierowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami
jednorazowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami jednorazowymi.
(210) 541151
(220) 2022 03 21
(731) KRZYSZTOF PLATA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PLATA
(510), (511) 7 Generatory do wytwarzania azotu z powietrza
atmosferycznego, Układy do sterowania generatorami azotu,
Generatory do wytwarzania sprężonego powietrza, Generatory, Sprężarki, Elektryczne sprężarki rotacyjne, Obrotowe
sprężarki powietrzne, Sprężarki elektryczne, Sprężarki [maszyny], Sprężarki obrotowe, Sprężarki powietrza, Sprężarki
powietrzne, Sprężarki tłokowe, Śrubowe sprężarki powietrzne, Filtry sprężonego powietrza, Filtry sprężonego powietrza
ze stali szlachetnej, Separatory sprężonego powietrza, Separatory sprężonego powietrza ze stali szlachetnej.

Nr ZT15/2022

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Włosy (Sztuczne -), 26 Włosy do przedłużania,
Włosy syntetyczne, Włosy sztuczne, Tupety [sztuczne włosy],
Sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), Sztuczne włosy, Siatki na włosy, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Ludzkie włosy, 35 Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.
(210) 541156
(220) 2022 03 21
(731) DURSIEWICZ MACIEJ, Dąbrówka
(540) (znak słowny)
(540) SCABILEK
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki
toaletowe, Preparaty toaletowe, 5 Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

541166
(220) 2022 03 21
PŁUCIENNIK MICHAŁ INVEST, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FinaLEX

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Księgowość, Biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
Organizacja działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi pośrednictwa w handlu, 36 Finansowe
usługi bankowe, Pożyczki konsumenckie, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
Ściąganie należności i faktoring, Usługi finansowania, Detaliczne usługi finansowe, Działalność finansowa, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych.
541184
(220) 2022 03 21
BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIC REGENCY HOTEL AND SPA

(210)
(731)

541155
(220) 2022 03 21
CURLY QUEEN SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Curly QUEEN AFROLOKI
(210)
(731)

(531) 25.01.25, 26.01.16, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 43 Rezerwacja miejsc hotelowych, Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajmowanie apartamentów
na pobyt czasowy, Prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów
turystycznych, Usługi hotelarskie, gastronomiczne, Prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, Usługi cateringowe - przygotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich, Obsługa przyjęć
i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym przez zamawiającego, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Udostępnianie obiektów uniwersalnych na spotkania, konfe-
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rencje i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i imprezy towarzyskie na specjalne okazje, Usługi rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, dla osób trzecich, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji
pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania, 44 Prowadzenie
salonów kosmetycznych, Prowadzenie ośrodków SPA, Usługi
medycyny estetycznej, Usługi masażów leczniczych, relaksujących i pielęgnacyjnych, Usługi dietetyczne, Usługi z zakresu
fizjoterapii, Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie.
541185
(220) 2022 03 21
BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) BALTIC REGENCY
(510), (511) 43 Rezerwacja miejsc hotelowych, Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajmowanie apartamentów na pobyt czasowy, Prowadzenie hoteli, pensjonatów,
domów turystycznych, Usługi hotelarskie, gastronomiczne,
Prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, Usługi cateringowe - przygotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich,
Obsługa przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym przez zamawiającego, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Udostępnianie obiektów uniwersalnych
na spotkania, konferencje i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i imprezy towarzyskie na specjalne okazje, Usługi rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
dla osób trzecich, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów,
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji
zakwaterowania, 44 Prowadzenie salonów kosmetycznych,
Prowadzenie ośrodków SPA, Usługi medycyny estetycznej,
Usługi masażów leczniczych, relaksujących i pielęgnacyjnych, Usługi dietetyczne, Usługi z zakresu fizjoterapii, Usługi
kosmetyczne, Usługi fryzjerskie.
(210)
(731)

(210) 541188
(220) 2022 03 22
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ANXTOP
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki antydepresyjne, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki przeciwgorączkowe o działaniu uspokajającym, Psychotropy,
Produkty farmaceutyczne do leczenia depresji, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Ekstrakty ziołowe
do celów medycznych.
541189
(220) 2022 03 18
ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.
(210)
(731)

26.04.03, 26.04.07, 26.03.02, 26.07.15, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, Badania dotyczące działalności go-

Nr ZT15/2022

spodarczej, Badania rynkowe, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Informacja
o działalności handlowej, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Przygotowywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw,
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
36 Analizy finansowe, Zarządzanie finansami, Udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań dotyczących finansów, Doradztwo w sprawach finansowych,
Doradztwo w zakresie długów, Ocena zdolności kredytowej
przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób
prywatnych, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, 42 Opracowywanie
platform komputerowych, Oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania danych, Przechowywanie danych elektronicznych, 45 Doradztwo prawne, Dostarczanie informacji
prawnych, Egzekwowanie prawa, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(210) 541302
(220) 2022 03 22
(731) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) ROKAmer
(510), (511) 1 Półprodukty chemiczne do użytku w przemyśle, Aktywne składniki chemiczne, Dodatki chemiczne, Chemikalia przemysłowe, Substancje powierzchniowo czynne,
Środki powierzchniowo czynne do celów przemysłowych,
Środki powierzchniowo czynne niejonowe do użytku w produkcji, Surfaktanty do użytku w produkcji, Niejonowe mieszaniny detergentowe do użytku w procesach przemysłowych,
Surfaktanty do użytku w mieszaninach detergentowych,
Środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, Emulgatory,
Dyspergatory, Plastyfikatory, Surfaktanty, Środki chemiczne
do użytku w przemyśle papierniczym, Środki chemiczne
do użytku w przemyśle włókienniczym, Środki chemiczne
do użytku w przemyśle wydobywczym, Składniki i materiały
chemiczne do zastosowania w środkach detergentowych,
Środki do mycia podczas procesów produkcyjnych.
(210) 541303
(220) 2022 03 22
(731) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) ROKAmina
(510), (511) 1 Środki chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji kosmetyków, środków toaletowych, środków do higieny intymnej i osobistej, środków myjących
i preparatów czyszczących, Aktywne składniki chemiczne, Dodatki chemiczne, Chemikalia przemysłowe, Betainy
do użytku w produkcji, Surfaktanty do użytku w produkcji,
Substancje powierzchniowo czynne, Środki powierzchniowo czynne do celów przemysłowych, Emulgatory, Dyspergatory, Plastyfikatory, Surfaktanty, Płuczki wiertnicze,
Produkty chemiczne do płynów wiertniczych, Środki chemiczne do użytku w drukarstwie, Środki spieniające, Substancje chemiczne do napowietrzania betonu, Substancje
chemiczne do stabilizacji piany.

(531)

541305
(220) 2022 03 22
MSG MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) bytomski.pl

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, 35 Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Usługi relacji z mediami,
Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Usługi redaktorów
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 Mobilne usługi
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych
treści rozrywkowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób
trzecich, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, Agencje informacyjne, Dostarczanie informacji komunikacyjnych, Dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych,
Radiowe usługi informacyjne, Telekomunikacja informacyjna
(w tym strony internetowe), Usługi agencji prasowych, Usługi
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi elektronicznej agencji prasowej, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania
gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja
gazet elektronicznych online, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja czasopism, Publikacja
broszur, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowania
broszur, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną,
Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, Publikowanie multimediów, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
Publikowanie plakatów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Redagowanie
tekstów pisanych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych),
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi
dziennikarskie, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, Usługi pisania blogów, Usługi pisania tekstów,
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze, Wydawanie gazet, Usługi dziennikarzy freelancerów, Redagowanie tekstów pisanych, innych
niż reklamowe, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej.

Nr ZT15/2022

541320
(220) 2022 03 23
ADAY GRZEGORZ DEKA, KRZYSZTOF JUNIK
SPÓŁKA JAWNA, Lubsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami.
(210)
(731)
(540)
(540)

541321
(220) 2022 03 23
NANOWSKI MAREK, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
+em

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Balsamy do celów farmaceutycznych, Bandaże
opatrunkowe, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, nakryciami głowy i obuwiem dla personelu medycznego
i pacjentów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
nakryciami głowy i obuwiem dla personelu medycznego
i pacjentów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi
chirurgicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi chirurgicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pilniczkami
kartonowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pilniczkami kartonowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

541324
(220) 2022 03 22
ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
aptekarski

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, marketingowe i informacji handlowej i usługowej, gromadzenie i dystrybucja
dla potrzeb osób trzecich materiałów reklamowych i ofertowych, organizowanie i prowadzenie pokazów i ekspozycji materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi dla potrzeb osób trzecich, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi reklamowe, produkcja i dys-
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trybucja reklam, organizowanie kampanii reklamowych,
usługi w zakresie marketingu i badania rynku, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-reklamowych, prowadzenie badań opinii publicznej, usługi w zakresie tworzenia dobrego wizerunku firmy (public relations),
gromadzenie, analizowanie, sortowanie danych w bazach
komputerowych, organizowanie imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania materiałów
oraz ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie wynajmowania miejsc na umieszczenie reklam i ogłoszeń, informacji handlowej, informacji
o działalności gospodarczej, przeprowadzanie sondaży
i badania opinii, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie prenumeraty prasy, reklamowa działalność informacyjna również on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla
osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie
wyszukiwania w komputerowych bazach danych, usługi
w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych,
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania
plikami, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 Przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej i internatu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi
przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów
telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych
lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 Opracowywanie
(redagowanie) tekstów publicystycznych dla potrzeb innych podmiotów, usługi w zakresie edycji tekstów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie
tekstów z dziedziny farmacji, medycyny i kosmetyki, organizacja widowisk, produkcja audycji i filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja
konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie
on-line, dostarczanie informacji o rozrywce, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez
Internet, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych
i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 44 Poradnictwo i doradztwo fachowe w zakresie zdrowia, farmacji, medycyny i kosmetyki, doradztwo w zakresie
odżywiania.
(210)
(731)
(540)
(540)

541332
(220) 2022 03 22
ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
magazyn aptekarski

Nr ZT15/2022

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienniki,
afisze, ulotki, broszury, wydruki na nośniku papierowym stanowiące wizualizację internetowej witryny, foldery, fotografie,
kalendarze, terminarze zwłaszcza o charakterze reklamowym,
rysunki, koperty, papeterie, książki, papiery firmowe, wydruki
komputerowe, prospekty, kartki, kartoteki, pamiątkarskie gadżety z papieru i celulozy, inne nie wymienione publikacje nieperiodyczne: papier, karton, wyroby z kartonu i papieru, druki,
35 Agencje reklamowe, marketingowe i informacji handlowej
i usługowej, gromadzenie i dystrybucja dla potrzeb osób trzecich materiałów reklamowych i ofertowych, powielanie dokumentacji, organizowanie i prowadzenie pokazów i ekspozycji
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi dla potrzeb osób trzecich, udostępnianie powierzchni
reklamowej, usługi reklamowe, produkcja i dystrybucja reklam, organizowanie kampanii reklamowych, usługi w zakresie marketingu i badania rynku, produkcja i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia dobrego wizerunku firmy (public relations), gromadzenie, analizowanie, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie
wynajmowania miejsc na umieszczenie reklam i ogłoszeń,
informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi
w zakresie prenumeraty prasy, reklamowa działalność informacyjna również on-line w sieci komputerowej, 38 Przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 Opracowywanie
(redagowanie) tekstów publicystycznych dla potrzeb innych
podmiotów, usługi w zakresie edycji tekstów, usługi w zakresie
publikowania książek, publikowania tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie tekstów z dziedziny farmacji, medycyny i kosmetyki.
(210) 541333
(220) 2022 03 22
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) WABANX
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne i lecznicze do stosowania u ludzi.
541334
(220) 2022 03 22
EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL Expert Legal.

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, specjalistyczne doradztwo w działalności gospodarczej, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], opracowywanie platform komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, 45 Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne związane
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z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, badania prawne,
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
mediacje, Usługi pomocy w sprawach spornych, usługi adwokackie, badanie prawne, zarządzanie prawami autorskimi.
541337
(220) 2022 03 22
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOREM VIT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Wyciągi z ziół leczniczych,
Zioła lecznicze.
541339
(220) 2022 03 22
FLORIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) floriderm
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 24.17.21,
27.05.01
(510), (511) 44 Usługi lekarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

541359
(220) 2022 03 23
KORCZAK MACIEJ, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
KUKO

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 28 Szachownice, 35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej z szachownicami, dekoracyjnymi artykułami wyposażenia wnętrz w tym: zegarami, świecznikami, meblami.

Nr ZT15/2022

(210) 541361
(220) 2022 03 23
(731) BLACHETA AGNIESZKA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) Polski Stół
(510), (511) 4 Świece, 8 Sztućce, 11 Elektryczne oświetlenie światłowodowe, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie
do montażu na ścianie, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie nastrojowe LED,
Oświetlenie ścienne, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie sufitowe typu downlight, Wiszące oświetlenie fluorescencyjne,
Lampy biurkowe, Lampy do celów oświetleniowych, Lampy elektryczne, Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz,
Lampy LED, Lampy (Obudowy do -), Lampy oświetleniowe, Lampy ścienne, Lampy stojące, Lampy stołowe, Lampy
w formie świeczki, Lampy wiszące, Szklane osłony na lampy,
Lampy (urządzenia oświetleniowe), Sufitowe lampy wiszące,
Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Nieprzezroczyste osłony do lamp, Szkła do lamp, Klosze do lamp [kominki]
wykonane ze szkła, Klosze do lamp [kominki], Kuliste klosze
do lamp, 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, Porcelana, Porcelana ozdobna, Szkło [naczynia],
Izolacyjne uchwyty na szkło, Kieliszki, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Karafki ze szkła, Szklane
naczynia do picia, Szklane naczynia żaroodporne, Naczynia
szklane do napojów, Naczynia szklane do konserwowania
żywności, Wazony, Świeczniki.
(210) 541441
(220) 2022 03 25
(731) KOCISZEWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MISIE TULISIE
(510), (511) 16 Książki z zadaniami dla dzieci, Książki dla
dzieci z elementem audio, Książki dla dzieci, 28 Przyrządy
do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, Zabawki edukacyjne, Zabawki mówiące, Zabawki rozwojowe dla
niemowląt, Klocki do budowy [zabawki], Zabawki, 35 Prowadzenie sprzedaży stacjonarnej, internetowej, detalicznej
i hurtowej w zakresie następujących towarów: książki dla
dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki z zadaniami dla dzieci, zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki mówiące, zabawki rozwojowe dla niemowląt, klocki do budowy
[zabawki], 41 Przedszkola, 43 Placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, Żłobki dla dzieci, Żłobki
i ośrodki opieki dziennej.
541502
(220) 2022 03 28
PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) (znak słowny)
(540) VINCE studio
(510), (511) 40 Produkcja mebli na zamówienie, 42 Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, Wzornictwo
przemysłowe i projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne, Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka].
(210)
(731)

(210) 541506
(220) 2022 03 28
(731) STRÓŻYŃSKI JAKUB TUSZMARKT.PL, Wołów
(540) (znak słowny)
(540) PIXEL COFFEE
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Kawa mielona.
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541528
(220) 2022 03 29
WAŁAMANIUK DANIEL, Augustów
(znak słowno-graficzny)
PŻW Sp. z o.o. POLSKA ŻEGLUGA WODOROWA
polskażeglugawodorowa.pl

(531)

26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18,
24.17.02, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się po wodzie, Barki [łodzie], Katamarany.
541537
(220) 2022 03 30
WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMO CARE

(210)
(731)

(531)

24.13.25, 24.17.02, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.22,
29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy
ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Atomizery wody mineralnej
do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Gaziki
do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kolorowe kosmetyki
dla dzieci, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki
w formie olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maści do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem
kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje
do skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze
preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, Nielecznicze produkty toaletowe, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów
kosmetycznych, Olejek bergamotowy, Olejek z wyciągiem
z owoców amla do celów kosmetycznych, Olejki do celów
kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki
mineralne [kosmetyki], Olejki i płyny do masażu, Olejki toa-

Nr ZT15/2022

letowe, Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami,
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty do czyszczenia nosa
do celów higieny osobistej, Preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Środki
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Żel
z aloesem do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, Zestawy kosmetyków, 5 Mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, Substancje chłonne do higieny osobistej,
Antybakteryjne preparaty na bazie gliny, Apteczki pierwszej
pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, Higieniczne środki nawilżające, Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze suche szampony,
Płyny do przemywania oczu, Preparaty higieniczne do celów
medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Balsamy do pielęgnacji
pupy niemowlęcia do celów medycznych, Kapsułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów leczniczych, Lecznicze
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze szampony, Leki przeciwgorączkowe, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Olejek z drzewa
sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub
weterynaryjnych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca do produktów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty]
do użytku medycznego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, Preparaty lecznicze zawierające glinę, Preparaty
medyczne, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty zawierające pantenol do użytku
medycznego, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Serum
kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli
mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki na odciski,
Środki nawilżające do użytku medycznego, Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Szampony lecznicze, Woda
utleniona do celów medycznych, Woda morska do kąpieli
leczniczych, Woda termalna, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, 44 Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w zakresie urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Porady w zakresie farmakologii, Udzielanie informacji
dotyczących medycyny, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze świadczone
przez apteki, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Wydawanie środków farmaceutycznych, Doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(210)
(731)

541568
(220) 2022 03 30
PASJATV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasjatv dystrybucja kanałów tv

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Bezprzewodowa
transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja
abonowanych programów telewizyjnych, Emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, Emisja i transmisja programów
telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emisja programów
telewizyjnych i radiowych, Emisja programów telewizyjnych
i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, Emisja telewizyjna, Emisja treści wideo, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, Interaktywne usługi teletekstowe, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie cyfrowych treści audio, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
Nadawanie muzyki, Nadawanie programów drogą radiową,
Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów telewizyjnych drogą
satelitarną, Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie programów w telewizji, Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów związanych z telezakupami, Nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci
bezprzewodowych, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Podcasting, Pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług komunikacyjnych telewizji kablowej, Przekazywanie informacji drogą telewizyjną, Przesyłanie webcastów, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, Rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Telewizja kablowa nadająca informacje, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja audio, Transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową,
Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych i nadawanie danych, Transmisja danych wideo
za pośrednictwem Internetu, Transmisja imprez w zakresie
sportów elektronicznych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Transmisja nadawcza za pomocą satelity, Transmisja
programów drogą kablową, Transmisja programów drogą
kablową i satelitarną, Transmisja programów drogą satelitar-
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ną, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez
satelitę, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
Transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, Transmisja radiowa informacji i innych programów, Transmisja
strumieniowa telewizji przez internet, Transmisja telewizji kablowych, Transmisja treści generowanych przez użytkownika
za pośrednictwem Internetu, Transmisja wizji za pomocą satelity, Transmisje audycji telewizyjnych, Transmisje radiowe
i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, Transmisje telewizyjne, Udostępnianie łączności za pośrednictwem
transmisji telewizyjnej, Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Udzielanie informacji o nadawaniu telewizji kablowej, Udzielanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej,
Usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych,
Usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej
na protokole internetowym (IPTV), Usługi informacyjne dotyczące nadawania programów, Usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, Usługi nadawania interaktywnej telewizji
i radia, Usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, Usługi nadawania programów telewizyjnych, Usługi
przekazu satelitarnego, Usługi telewizji kablowej, Usługi
transmisji audiowizualnej, Usługi transmisji drogą satelitarną
i kablową, Usługi transmisji kablowej, Usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą (pay per view), Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, Usługi w zakresie transmisji
telewizyjnych i radiowych, Usługi związane z taśmami wyświetlającymi tekst, Użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, Użytkowanie systemów telewizji kablowej, Użytkowanie urządzeń do transmisji, Videocasting, Zapewnianie dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów, Udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza
studiem, Udostępnianie urządzeń łącznościowych za pomocą satelitów radiowych, Udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową, Wynajem dekoderów sygnału
[do użytku w komunikacji], Wynajem dekoderów sygnału,
Wynajem konwerterów częstotliwości [do użytku w komunikacji], Wynajem modemów, Wynajem odbiorczych anten
satelitarnych, Wynajem sprzętu do telewizji kablowej, Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, Wynajem sprzętu
do transmisji informacji, Wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, Wynajem systemów łączności bezprzewodowej, Wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, Wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność z sieciami, Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów dźwiękowych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów do nadawania
satelitarnego, Zapewnianie instalacji telekonferencyjnych,
Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], Bezprzewodowy transfer
danych przez Internet, Bezprzewodowy transfer danych
za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, Dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczne
przesyłanie wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów,
zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć
komputerową, Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, Udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za po-
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mocą kodów dostępu lub terminali, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Odbieranie i dostarczanie
wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, Przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, Satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów
rozmów [chatroom], Transmisja danych drogą kablową,
Transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, Transmisja danych,
Transmisja danych przez Internet, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, Transmisja danych za pomocą
środków elektronicznych, Transmisja danych za pomocą
urządzeń audiowizualnych, Transmisja plików cyfrowych,
Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną,
Transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
Transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane,
Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem linii ISDN,
Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie linii do czatów
przy wykorzystaniu Internetu, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie
online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów
[chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub
bazami danych, Usługa łączności elektronicznej za pomocą
komputera, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu
do ogólnoświatowej sieci komputerowej, Usługi dotyczące
bramek telekomunikacyjnych, Usługi komputerowych tablic
ogłoszeń, Usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów, Usługi komunikacji internetowej, Usługi
komunikacyjne w zakresie wideokonferencji, Usługi łączności on-line, Usługi łączności świadczone w Internecie, Automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów
telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Doradztwo
w dziedzinie telekomunikacji, Dostarczanie cyfrowego
dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, Dostarczanie raportów dotyczących łączności, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Interaktywne przesyłanie
treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi nadawania programów i łączności, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Interaktywne usługi wideotekstowe, Komunikacja
telewizyjna w celu zebrań, Odbiór programów telewizyjnych
do dalszej transmisji dla abonentów, Organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, Pakietowa transmi-
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sja danych i obrazów, Przekaz danych za pomocą telekomunikacji, Przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji,
Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie
tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego, Przesyłanie treści
audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie zakodowanych
wiadomości i obrazów, Retransmisja obrazów za pomocą
satelity, Retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, Świadczenie usług w zakresie prywatnych radioodbiorników przenośnych, Transmisja danych, dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelitów, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja
danych za pośrednictwem satelity, Usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, Usługi
łączności kablowej, Usługi łączności satelitarnej, Usługi
nadawcze, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą
hasła, Usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity,
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych,
Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Usługi transmisji
elektronicznej i telekomunikacyjnej, Usługi transmisji głosu
i danych, Usługi transmisji wideo, Usługi w zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, Usługi w zakresie
elektronicznej transmisji obrazów, Usługi w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, Usługi
wideokomunikacyjne, Usługi wideokonferencji, Usługi wysyłania wideo, Użytkowanie anten odbiorników naziemno-satelitarnych, Użytkowanie przekaźników telewizyjnych
typu ziemia-satelita, Użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej.
541596
(220) 2022 03 31
SMOK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scandi
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, Obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 36 Agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie
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finansowania projektów budowlanych, Sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, Usługi
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych
oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie inwestycji budowlanych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Dzierżawa budynków, Dzierżawa lub wynajem budynków, Usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa
bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych,
Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Konstruowanie
budynków mieszkalnych i handlowych, Usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa dróg, Budowa fundamentów,
Budowa jezdni, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości
przemysłowych, Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej,
Budowanie mostów, Budownictwo komercyjne, Doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), Dostarczanie informacji
z zakresu przemysłu budowlanego, Konsultacje budowlane,
Nadzór budowlany, Nadzór nad robotami budowlanymi, Naprawcze roboty budowlane, Usługi budowlane, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi zarządzania budową,
Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej,
Rozbiórka budynków, Rozbiórka konstrukcji, Naprawa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór nad
remontami budynków, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Konserwacja budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków,
Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Naprawa
i konserwacja budynków biurowych, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, 42 Planowanie i projektowanie
osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakresie planowania osiedli
mieszkaniowych, Projektowanie budynków, Projektowanie
budowlane, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie
zewnętrznej części budynków, Świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi projektowania wnętrz budynków,
Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków.
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541603
(220) 2022 03 31
ARTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E - EDU
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Zabawki edukacyjne, Zabawki mówiące, Mechaniczne zabawki akcji, Zabawki na baterie, Zabawki elektroniczne, Elektroniczne zabawki do nauki, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Roboty zabawki sterowane
za pomocą radia, Gry elektroniczne, Edukacyjne gry elektroniczne, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

541629
(220) 2022 04 01
WYSOCKI ANDRZEJ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
PANTHERA LA PANTERA

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.01.04, 03.01.24,
03.01.27
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Wosk krawiecki i szewski,
Środki toaletowe, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

540521, 541053, 541108, 541302, 541303

2

541053

3

536247, 539836, 539837, 539861, 539904, 540373, 540385, 540603, 540844, 540949, 540999, 541051, 541052,
541064, 541070, 541112, 541156, 541537, 541629

4

518504, 541043, 541361

5

534828, 538241, 539642, 539836, 539837, 540033, 540373, 540540, 540726, 540812, 540845, 540952, 541057,
541099, 541108, 541109, 541137, 541139, 541156, 541188, 541321, 541333, 541337, 541537

6

540517, 540952, 541053

7

533424, 537997, 539861, 540104, 541151

8

536247, 541112, 541361

9

497668, 520592, 529568, 529569, 529579, 537150, 537835, 539231, 539644, 539836, 539837, 539926, 540104,
540138, 540517, 540570, 540720, 540952, 540992, 541032, 541096, 541137, 541139

10

540215, 540704, 541155

11

539612, 539861, 540227, 540517, 540952, 541096, 541361

12

540517, 541528

14

541115

16

529568, 529569, 529579, 537117, 539843, 539915, 540111, 540249, 540517, 540691, 540783, 541032, 541065,
541081, 541117, 541118, 541119, 541305, 541332, 541441

17

540947

18

540517, 541037

19

539442, 539444, 540521, 540669

20

534119, 540517, 540704, 541090, 541361

21

534119, 537117, 539809, 540517, 540952, 540999, 541051, 541052, 541361

22

540517

24

540227, 540719

25

537154, 537156, 537657, 538267, 539205, 539240, 539846, 540478, 540514, 540517, 540704, 540710, 540719,
540783, 541072, 541078

26

541155

28

534119, 539231, 540704, 541099, 541359, 541441, 541603

29

497668, 537113, 538055, 538241, 540109, 540110, 540193, 540540, 540848, 540904, 540966, 540977, 541140

30

497668, 534828, 538241, 539685, 539809, 540062, 540728, 540729, 540767, 540772, 540848, 540897, 540904,
541032, 541058, 541075, 541108, 541109, 541120, 541506

31

534828, 539496, 540541, 540812, 540848, 540904, 540977, 541108, 541109

32

540904, 540952, 541140

33

538245, 540578

35

497668, 518504, 528391, 529568, 529569, 529579, 537740, 537835, 537997, 538055, 538267, 539231, 539644,
539843, 539846, 539915, 539926, 540104, 540111, 540138, 540193, 540246, 540540, 540570, 540691, 540710,
540789, 540790, 540904, 540916, 540947, 540968, 540969, 540992, 540996, 541032, 541043, 541053, 541057,
541063, 541072, 541074, 541076, 541077, 541078, 541080, 541082, 541090, 541096, 541112, 541117, 541118,
541119, 541137, 541139, 541150, 541155, 541166, 541189, 541305, 541320, 541321, 541324, 541332, 541334,
541359, 541441, 541596, 541603
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Nr ZT15/2022

1

2

36

529568, 529569, 529579, 540111, 540556, 540570, 540620, 540718, 540968, 540969, 541059, 541060, 541062,
541077, 541081, 541117, 541118, 541119, 541166, 541189, 541596

37

529568, 529569, 529579, 540104, 540620, 541096, 541117, 541118, 541119, 541596

38

529568, 529569, 529579, 537142, 537835, 539926, 541032, 541305, 541324, 541332, 541568

39

518504, 529568, 529569, 529579, 539809, 540111, 540375, 540691, 541117, 541118, 541119

40

537113, 540062, 540691, 540977, 541032, 541137, 541139, 541502

41

529568, 529569, 529579, 537835, 539330, 539843, 539907, 539926, 540092, 540111, 540117, 540138, 540215,
540246, 540570, 540620, 540678, 540680, 540712, 540715, 540716, 540789, 540790, 540992, 540996, 540999,
541032, 541051, 541052, 541065, 541081, 541082, 541117, 541118, 541119, 541305, 541324, 541332, 541441

42

529568, 529569, 529579, 537835, 539231, 539915, 539926, 540012, 540227, 540720, 540916, 540999, 541051,
541052, 541081, 541117, 541118, 541119, 541130, 541189, 541334, 541502, 541596

43

487687, 497668, 536631, 536633, 537132, 539330, 539843, 539861, 539967, 539975, 540620, 540678, 540680,
540732, 540848, 540897, 540904, 540971, 541032, 541117, 541118, 541119, 541120, 541184, 541185, 541441

44

529568, 529569, 529579, 529686, 537740, 539836, 539837, 540012, 540215, 540494, 540972, 540996, 541057,
541064, 541070, 541082, 541110, 541117, 541118, 541119, 541124, 541127, 541137, 541139, 541184, 541185,
541324, 541339, 541537

45

529568, 529569, 529579, 539330, 540620, 540715, 540716, 541146, 541189, 541334

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#urlopwkraju
+em
9miesięcy
AGAWA
AKADEMIA LIDERA PRZYSZŁOŚCI
ANLAYA
anVITion
ANXTOP
aptekarski
ARIA SOLANO
Armasz
Artur
BABUvit
BALON
BALTIC REGENCY HOTEL AND SPA
BALTIC REGENCY
BARTER COAL
BBT & FRUIT we bubble tea
BBT & FRUIT
Beauty CHECK
Belluno
BeOrganic
BIAŁAS MAXPOL TRANSPORT
Bielenda COCONUT MILK
BIELENDA DIAMENTOWE LIPIDY
BOBO-JELLY
BOBOLANDIA PARK ROZRYWKI RODZINNEJ
Bratex Regular Gloss
BUENAS Y SANTAS
bułka jagiellonka
bytomski.pl
calmbell
CARGILL
CINEMA1
clinnovate
COFFEE ON
CUKERO
Curly QUEEN AFROLOKI
DefenDoor
DERMO CARE
DESA modern
Devo
DOGFABRIC.PL
DOKTOR OD ROŚLIN MAREK REICH

539843
541321
541065
534119
540117
541070
541109
541188
541324
539612
537997
541075
539642
540578
541184
541185
518504
539967
539975
540720
539442
541108
540375
540385
540603
538241
540092
541053
540729
541058
541305
540790
540845
540992
540012
539861
540193
541155
540669
541537
540783
541090
540246
541082

Dosko
Doskozzza
DROPFAKTORING
druk
Dukat 1986
Duszek BABU
E - EDU
EC EN CASA NEW DEVELOPMENT
EC EN CASA PREMIUM REAL ESTATE
EDUKO
ego ART
eKOSZTORYSOWANIE
El Chutney ESTD 2020
EL Expert Legal.
ELIF KEBAB & PIZZA
Elif Kebab
Eliksir Etyzera
Endcell
Entrada
ERIF BIURO INFORMACJI
GOSPODARCZEJ S.A.
esstem
Etyzer
faem.pl
FinaLEX
FIT AUTOPOMOC
FlexiFast
floriderm
GALERIA ANDRYCHÓW
GALERIA ANDRYCHÓW
GALERIA ANDRYCHÓW
GATSBY WARSAW
GATSBY WARSAW
Geriadol
GOLD DRÓB
green DENTAL
GV GINVITA CLINIC
GZELLA Wędliny z borów linia
z KOCIEWSKIEJ WĘDZARNI -PRODUKTY-TRADYCYJNIE WĘDZONE PRODUKT POLSKI
TUCZ BEZ ANTYBIOTYKÓW OD WAGI 30 kg
HAPPS
HAPPY HEALTHY HEMP 3H
Happy Kid
HARDAN EXCLUSIVE

541080
541074
528391
540691
539809
539644
541603
541062
541059
539231
540478
541081
541120
541334
536631
536633
541076
541124
541060
541189
540373
541077
541115
541166
540718
541130
541339
541117
541118
541119
540678
540680
540812
540848
537740
529686

540110
537113
534828
541150
533424
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1

Herbal Med
Herkules
hydroszyba
INLEGIS
INLEGIS
INSTYTUT NOWA LINIA
INTERSTALAR
ipolsat
JBB BAŁDYGA ROLLSY
Jemy
kółko krzyżyk
KUKO
L4V
LET IT BEEF
LIVE FOR VINYLS
LN Lepszynet.pl
LOREM VIT
love like horses
LU URY
lulua
M One Step Concept
machAIR
magazyn aptekarski
MANSCAPING
MBG line
MEDPRESSO
MEDUAL
MISIE TULISIE
MK Pretendent
Młoda Polka
MMB SmartGridEnabler
MOTHER SHOWER MATKA W CENTRUM
MOVI PROFESSIONAL LUBRICATION
Na wieki wieków Ramen
neti
Nicolas3D
NIFEREX
NORIS JAKOŚĆ KTÓRĄ STWORZYŁA
NATURA
NUVKA
Odido
oh mess
Oh Mess
PANI PUDEŁKO
PANTHERA LA PANTERA
Pasjatv dystrybucja kanałów tv
pass & personalize
PESZKO TEAM VODKA
PET’S GEAR
PIOTR ADAMCZYK polecam
Pitbot

2

541057
539926
539904
540715
540716
541127
537657
529579
540540
540904
538267
541359
537156
540966
537154
537142
541337
540710
540514
541112
540972
540104
541332
536247
520592
540712
540215
541441
539496
540719
537150
539330
541043
540897
540704
540947
540726
540977
540494
540111
541072
541078
540732
541629
541568
541137
538245
541037
540971
540570

Nr ZT15/2022
1

PIXEL COFFEE
planuj zdrowie
PLATA
PMP STYLE DBAMY O ŚRODOWISKO
POLKA
POLKA
polsat
polsat
Polski Stół
POWER
PRODUKT BEZGLUTENOWY 1985 GZELLA
WĘDLINY Z BORÓW KUBUSIE parówki
drobiowo-wieprzowe BEZ DODATKU
GLUTENU SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
FOSFORANÓW WZMACNIACZY SMAKU
przyłóż i personalizuj
PŻW Sp. z o.o. POLSKA ŻEGLUGA
WODOROWA polskażeglugawodorowa.pl
REWOLUCJA FOTOWOLTAICZNA REVOLT
ENERGY
ROKAmer
ROKAmina
Rolnicy z ferajny
ROREK
SABOR CON HIERBAS REALES
SCABILEK
Scandi
Serenada Nuggetsy SEROWE
skinabout*
SLICK
SMOOTH JAZZ CAFE
Solus
SORAYA BODY CEREMONY
SORELLE
SORELLE
SORELLE
sport-MAX
STACHURSKY
Stare Opactwo w Rudach
System zarządzania jakością MORATEX
INSTYTUT
ŚMIETANKA ZE SKAŁY
ŚWIEŻO UPIECZONA
TAURONIT
THE KRASNALS
THE LEADER’S PREMIUM REAL ESTATE
by Perz Chmura Góralczyk
Thedy&PARTNERS FINANCE
TRICHOEXPERT
TRICHOEXPERT
TryMe
UH THE UPPER HOUSE

2

541506
540996
541151
540517
540767
540772
529568
529569
541361
541320

540109
541139
541528
541096
541302
541303
537835
539846
540728
541156
541596
538055
540844
539685
540138
539444
540949
540999
541051
541052
541099
541063
487687
539915
497668
540062
540521
540249

540556
540969
539836
539837
541110
540620
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1

uni classa
UPIECZ SOBIE CHLEB
uważna szkoła
VC
VELCREDO
VINCE studio
Vitberry

1

2

537117
541032
540789
539240
539205
541502
541140

Nr ZT15/2022
2

W Webankieta

540916

WABANX

541333

WATERDROP

540952

WENATECH

541146

ZDROWE KORZYŚCI KARDIO TON

540033

Ziuuu Spiders

540541

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.
910701
1390555
1567256
1572073
1573125
1651169
1651182
1651183
1651197
1651200
1651208
1651229
1651230
1651233
1651261
1651281
1651313
1651328
1651353
1651482
1651506

Silueta (2022 01 31)
CFE: 05.11.01, 26.01.01, 29.01.12
5
HUMANITAS (2022 02 14)
CFE: 27.05.01
44
jeton (2020 10 20)
36
RIVER TERRACE (2022 03 08)
33
Oxyenergy (2022 03 09)
CFE: 27.05.01
5
Fresh Baby Aqua Wipes
(2021 09 14, 2021 07 14)
CFE: 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
3, 5
GOMSELMASH (2021 08 20)
CFE: 27.05.01
7, 12, 37
2021 08 20)
CFE: 28.05.00
7, 12, 37
Speculicious (2022 01 27, 2021 09 17)
30
APTA (2022 01 31)
5, 29, 30
VIEWLIFT (2022 02 01)
42
VITENSONMAX (2022 02 22, 2021 09 30)
5
VITENSONBIS (2022 02 22, 2021 09 30)
5
International Container Terminal Services, Inc.
(2021 09 17)
CFE: 15.01.19, 26.04.02, 26.07.18, 29.01.13
39
VODKA NOT THE SAME
(2021 12 30, 2021 12 02)
CFE: 26.04.05, 27.05.09, 28.05.00
33
WEITECH Intelligent Pest Control
(2022 02 08, 2021 09 02)
CFE: 26.01.02, 26.11.03, 27.05.04, 29.01.15 5, 21
KOMASHNYA
25, 35
(2021 11 26, 2021 06 25)
BentySandy (2021 12 03)
CFE: 03.06.03, 27.05.08, 29.01.12
31
nextis (2021 09 21, 2021 03 24)
9, 35, 42
INFINITE LOVE (2021 09 01)
CFE: 27.05.01
3, 35
TILRAY
3, 5, 16, 29, 31, 34,
35, 41, 42, 44
(2021 11 11, 2021 06 30)

1651508
1651597
1651720
1651813
1651873
1651928
1651939
1652015
1652079
1652096
1652100
1652119
1652156
1652272
1652287
1652291
1652330
1652340

TILRAY (2021 11 11, 2021 06 30)
CFE: 27.05.01
3, 5, 16, 29, 31, 34,
35, 41, 42, 44
JANET & JANET (2022 01 28)
CFE: 27.05.01
18, 25
D (2022 02 07, 2021 10 25)
CFE: 26.04.09, 27.01.01, 27.05.01
9, 42
FitGun (2021 09 13)
CFE: 27.05.17
10, 35
SocialEpoch (2021 12 20)
CFE: 01.01.02, 01.07.19, 01.15.21, 27.05.01
9, 35
FRESH (2021 10 26, 2021 09 23)
CFE: 01.15.15, 05.07.12, 28.05.00, 29.01.15
32
CHERY (2021 12 30)
CFE: 27.05.01
12, 37
BIGTERY (2021 12 16)
5
T TROYWELL (2022 02 13, 2022 02 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
35
Envicool (2021 11 24)
CFE: 26.04.07, 27.05.08
11
DENDROBIUM HAINANENSE ROLFE
(2021 12 23)
CFE: 05.05.15, 24.03.07, 28.03.00
35
AREGALU (2021 12 16)
5
Genshin Impact
9, 14, 16, 20, 25, 28,
35, 38, 41, 42, 45
(2021 08 11)
my holland (2021 11 30)
CFE: 26.01.06, 26.03.04,
35, 36, 37, 38, 39,
26.07.15, 27.05.01, 29.01.15
41, 42, 43, 45
MAXWELL LEADERSHIP
41
(2022 01 21, 2021 07 21)
NEW ENERGY ENERGY (2022 01 26)
CFE: 07.01.06, 26.01.04, 27.01.12,
7, 11, 37
27.05.01, 28.03.00
KLIKA TECH (2022 02 10, 2021 09 08)
42
Sustainable PACKAGING FOR life (2021 08 24)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
16

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1651169,

1651482,

1651506,

1651508

5

910701,
1651506,

1573125,
1651508,

1651169,
1652015,

1651200,
1652119

7

1651182,

1651183,

1652291

1651720,

1651873,

9

1651353,

10

1651813

11

1652096,

1652291

12

1651182,

1651183,

1651939

14

1652156
1651508,

1652156,

1651597,

1652156
1651508

16

1651506,

18

1651597

20

1652156

21

1651281

25

1651313,

28

1652156

29

1651200,

1651506,

30

1651197,

1651200

31

1651328,

1651506,

32

1651928

33

1572073,

1651261

34

1651506,

1651508

35

1651313,
1652079,

1651353,
1652100,

36

1567256,

1652272

37

1651182,

1651183,

38

1652156,

1652272

39

1651233,

1652272

41

1651506,

42

1651208,
1652330

43

1652272

44
45

1651229,

1651230,

1651281,

1651813,

1651873,

1652156,

1652272,

1652156

1652340

1651508

1651482,
1652156,

1651506,
1652272

1651508,

1651939,

1652272,

1652291

1651508,

1652156,

1652272,

1652287

1651353,

1651506,

1651508,

1651720,

1390555,

1651506,

1651508

1652156,

1652272

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.
532004
532003

ContextLogic Inc.
2021 11 23
ContextLogic Inc.
2021 11 30

535554
9, 35, 37, 42, 45
9, 35, 37, 42, 45

Grohe AG
2022 03 25

11

