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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 ZT38

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.
507883
(220) 2019 12 10
HOLISTIC CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SMART AGING CLINIC
(510), (511) 9 Programy komputerowe, programy do urządzeń mobilnych, Peryferyjne urządzenia komputerowe,
komputery, komputery przenośne, Urządzenia i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], Informacje i dane utrwalone na nośnikach,
Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, Aplikacje
mobilne: programy i oprogramowanie zawarte w tej klasie,
35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
zarządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
Świadczenie usług badań rynkowych, Rozwój systemów
zarządzania szpitalami, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością gospodarczą,
Usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
Zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, Komputerowe zarządzanie plikami,
Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizacja, prowadzenie, zarządzanie
i nadzorowanie programów motywacyjnych, programów
lojalnościowych i programów promocyjnych dla klientów,
Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
Usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe: doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, Usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi promocyjne dotyczące
działalności gospodarczej, Usługi zarządzania sprzedażą,
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 36 Doradztwo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia zdrowotne, Pośrednictwo finansowe, Pośrednictwo kredytowe, Doradztwo finansowe,
Usługi sponsorowania finansowego, Sponsorowanie spo(210)
(731)

łecznych akcji charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych,
zdrowotnych, sportowych, Usługi związane z finansowaniem kosztów leczenia, Organizowanie zbiórek funduszy
na cele charytatywne, edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne,
zdrowotne, sportowe, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycznych
na rzecz osób będących w potrzebie, Gromadzenie i inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Usługi informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Organizowanie
loterii, Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych
i edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie balów, imprez okolicznościowych, koncertów,
Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Usługi
wydawnicze, Usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne
i Internetowe, Usługi tworzenia publikacji multimedialnych
i internetowych, 43 Usługi w zakresie prowadzenia hoteli,
pensjonatów, domów wypoczynkowych, Usługi w zakresie
prowadzenia kawiarni, kafeterii, restauracji, Usługi w zakresie dostarczania potraw i napojów, Usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń na pokazy, wystawy, szkolenia,
warsztaty, seminaria, sympozja, konferencje, kongresy, Załatwianie formalności związanych z tymczasowym zakwaterowaniem, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych
[usługi prawne], Porady prawne w zakresie franchisingu,
Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich
[usługi prawne], Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi
prawne], Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa medycznego, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi sporządzania opinii, ekspertyz i analiz prawnych, Wyszukiwanie,
kompilacja i dostarczanie informacji prawnych.
526269
(220) 2021 03 18
CB ALUMINIUM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CB ALUMINIUM SYSTEM
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Okna aluminiowe, Drzwi aluminiowe, Świetliki aluminiowe, Balustrady metalowe, Profile aluminiowe,
Podpory aluminiowe do paneli, Konsole aluminiowe, Panele
ścienne z metalu, 19 Panele ścienne (niemetalowe).
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(210) 530523
(220) 2021 06 18
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) BE PLUS
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów,
5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy,
preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych, preparaty
zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne
i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych, preparaty zawierające
witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe, mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe, dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi, mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone
witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multi mineralne, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub
kapsułki żelatynowe albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia
zawierające składniki lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, suplementy (dodatki)
odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe preparaty lub
środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe
i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople
dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie
koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy
(dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze
lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie produktów typu
instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie
z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein
roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają
substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla
sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym,
żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów
spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego spożycia
zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne
lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub minerałów lub
mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru
nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał,
jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony,
30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych,
które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia,
cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata,
czekolada, napoje czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao
lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli,
32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
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(210) 530526
(220) 2021 06 18
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) BE+
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów,
5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy,
preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych, preparaty
zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne
i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych, preparaty zawierające
witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe, mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe, dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi, mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone
witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multi mineralne, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub
kapsułki żelatynowe albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia
zawierające składniki lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, suplementy (dodatki)
odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe preparaty lub
środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe
i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople
dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie
koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy
(dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze
lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie produktów typu
instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie
z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein
roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają
substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla
sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym,
żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów
spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego spożycia
zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne
lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub minerałów lub
mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru
nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał,
jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony,
30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych,
które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia,
cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata,
czekolada, napoje czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao
lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli,
32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
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(210) 530527
(220) 2021 06 18
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) B plus
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów,
5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy,
preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych, preparaty
zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne
i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych, preparaty zawierające
witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe, mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe, dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi, mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone
witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multi mineralne, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub
kapsułki żelatynowe albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia
zawierające składniki lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, suplementy (dodatki)
odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe preparaty lub
środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe
i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople
dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie
koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy
(dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze
lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie produktów typu
instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie
z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein
roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają
substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla
sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym,
żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów
spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego spożycia
zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne
lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub minerałów lub
mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru
nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał,
jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony,
30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych,
które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia,
cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata,
czekolada, napoje czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao
lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli,
32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210)
(731)
(540)
(540)
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530529
(220) 2021 06 18
SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(znak słowno-graficzny)
B+

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych,
preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych,
dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy
dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych, preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki
śladowe, mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe, dodatki żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami
mineralnymi, mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multi mineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe albo
żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów
leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla
celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści
dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki
i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub
syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki
odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe
mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów
leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego
pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein roślinnych
i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi
lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające
żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty
dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze
i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg
do celów spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego
spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub prote-
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iny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub
dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy
wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje
warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby
cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony,
pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
530919
(220) 2021 06 29
ENERGOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGOP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.02.01, 26.02.05
(510), (511) 6 Kołnierze metalowe, Konstrukcje stalowe,
Łuki wykonane z materiałów metalowych, Metalowe kanały odprowadzające, Wyroby ze stali, 37 Budowa rurociągów,
Budowa rurociągów eksploatacyjnych, Budowa rurociągów
naftowych, Budowa stalowych wyrobów, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja rurociągów naftowych, Instalacja
systemów rurociągów, Instalowanie systemów rurociągów
do przesyłania cieczy, Instalowanie systemów rurociągów
do przesyłania pary wodnej, Instalowanie systemów rur
przewodzących gazy, Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne
powierzchni metalowych, Powlekanie (malowanie), Prace
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Układanie i budowa rurociągów, Układanie rur, Układanie rurociągów naftowych, Usługi instalowania rur, Instalacja izolacji rur, Instalacja
rurociągów lądowych, Malowanie metalowych powierzchni
w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe metali,
40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, Cięcie metalu, Cięcie stali, Cieplna obróbka metali, Formowanie metali
na zimno, Metalizacja, Obróbka cieplna i nakładanie powłok
na stal, Obróbka cieplna metalowych rur i przewodów rurowych, Obróbka elektrochemiczna (pasywacja), Obróbka
powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne
i polerowanie ścierne, Obróbka strumieniowo-cierna, Odpuszczanie metali, Powlekanie metalu, Śrutowanie, Szlifowanie, Usługi spawalnicze, Usługi w zakresie obróbki metalu,
Usługi z zakresu obróbki strumieniowo-ciernej powierzchni,
41 Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
42 Badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, Kontrola i testowanie jakości, Przeprowadzanie badań
jakościowych, Sprawdzanie jakości, Testowanie i analiza
materiałów, Testy inżynieryjne, Testy metalurgiczne, Usługi
w zakresie testów nieniszczących.
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533185
(220) 2021 08 26
YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) YaraMila Complex - Z trawy robi murawę!
(510), (511) 1 środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, 35 Reklama, zarządzanie w działalności
handlowej Reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
39 pakowanie towarów, magazynowanie towarów, wynajmowanie magazynów, transport samochodowy, transport
kolejowy, transport morski, 42 badania techniczne, usługi
naukowe, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi
naukowe i technologiczne, 44 usługi związane z ogrodnictwem.
(210)
(731)

534276
(220) 2021 09 21
SZUMICHORA MARCIN WIRTUALNEMEDIA.PL,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM wirtualnemedia

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Agencje informacyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

535737
(220) 2021 10 26
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(znak słowno-graficzny)
DOBRY SKLEP

26.04.04, 26.04.14, 26.04.02, 26.04.18, 02.01.16,
02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Koncentrat pomidorowy, konserwy mięsne,
konserwy rybne, margaryna, masło, marmolady, owoce: kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce
puszkowane, galaretki, pulpa z owoców, rodzynki, oleje jadalne, sałatki owocowe, sałatki warzywne, ogórki korniszony,
jarzyny w occie, migdały mielone, migdały przetworzone,
orzechy laskowe przetworzone, 30 Aromaty kawowe, czekolada, kakao i wyroby z niego, kawa, kawa niepalona, majonezy,
makarony, mąka, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, preparaty zastępujące kawę, słodycze, migdały w cukrze, 31 Kukurydza, ogórki
świeże, migdały [owoce], orzechy laskowe świeże, pokarm
dla zwierząt, 32 Napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, syropy do lemoniad, syropy do napojów,
proszki do wytwarzania napojów musujących, soki owocowe, soki pomidorowe, soki warzywne, piwo, woda stołowa,
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gazowana woda mineralna, woda sodowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, 33 Alkohole wysokoprocentowe
[napoje], anyżówka [likier], dżin, koktajle, likiery, wino, wódka,
34 Zapalniczki do papierosów, zapalniczki dla palaczy, zapałki,
35 Agencje importowe i eksportowe, analizy cen, badania rynkowe, organizacja wystaw i targów handlowych, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, przeprowadzanie
badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów
motywacyjnych, wycena przedsięwzięć handlowych, zaopatrzenie osób trzecich poprzez zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw, 39 Dystrybucja i dostarczanie towarów poprzez ich dystrybucję, transport towarów frachtem,
konfekcjonowanie produktów, magazynowanie, pakowanie
produktów, składowanie towarów, usługi wysyłkowe.
535829
(220) 2021 10 29
BIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kostowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) London GINGER BEER
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(210) 540026
(220) 2022 02 18
(731) SOBCZAK ANNA, Brwinów
(540) (znak słowny)
(540) UKS Czerwone Smoki
(510), (511) 41 usługi sportowe, sportu niepełnosprawnych,
kulturalne, edukacyjne.
540114
(220) 2022 02 21
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fito Collagen FLOSLEK LABORATORIUM
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.01
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Soki,
Wody, Cydr bezalkoholowy, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Aperitify bezalkoholowe,
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Mrożone napoje
gazowane, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje półmrożone, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje
proteinowe, Napoje węglowodanowe, Napoje z guaraną,
Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Sorbety [napoje], Wina bezalkoholowe, Woda.
536398
(220) 2021 11 12
MIRPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalinowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mirpasz
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Zboża, 31 Pasze dla zwierząt, 39 Transport.

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom,
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki,
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne,
Spraye do ciała, Spraye do włosów, Spraye do skóry twarzy,
Żele jako kosmetyki, Balsamy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Olejki
kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Środki upiększające
jako kosmetyki, Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki
przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki
czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów kosmetycznych, 5 Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki
do celów leczniczych i medycznych, Wyciągi i wywary dla
celów farmaceutycznych, Środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycznego
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne,
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające,
Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk,
Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące,
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(210) 540837
(220) 2022 03 10
(731) SAPETA ZUZANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAITITI
(510), (511) 3 Kadzidełka, środki zapachowe do celów
domowych, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Kosmetyki, Mydła, Szampony, Kremy, Balsamy, Woski zapachowe, Olejki eteryczne,
Produkty perfumeryjne, Olejki esencjonalne, zapachowe
i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i od-
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świeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wody toaletowe, wody kolońskie, 21 Naczynia
ceramiczne, Ceramika (wyroby artystyczne), 35 Sprzedaż
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kadzidełek, środków zapachowych
do celów domowych, preparatów do mycia i pielęgnacji
ciała, środków perfumeryjnych i zapachowych, kosmetyków, mydeł, szamponów, kremów, balsamów, świec,
świec zapachowych, wosków zapachowych, wosku
pszczelego, wosku sojowego, olejków eterycznych, perfum, biżuterii, ozdób, produktów perfumeryjnych, olejków
esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, preparatów
do czyszczenia i odświeżania, środków toaletowych, preparatów toaletowych, ekstraktów ziołowych do celów
medycznych i naturalnych suplementów diety, balsamów
do użytku medycznego, maści do celów farmaceutycznych, olejków leczniczych, soli do kąpieli mineralnych,
gadżetów, artykułów odzieżowych, kwiatów, kompozycji i wiązanek kwiatowych, prezentów i upominków oraz
ich kompozycji i zestawów, koszów i paczek zawierających
prezenty i upominki, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Badania rynku,
Badania opinii publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi w zakresie reklamy,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom.
(210)
(731)
(540)
(540)

541535
(220) 2022 03 29
FOLARON JULIA KRAWIEC ZDROWIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Krawiec Zdrowia PORADNIA
NEUROPSYCHOLOGICZNA

(531)

02.01.10, 02.09.24, 02.09.25, 02.01.15, 09.05.01, 26.04.02,
26.04.14, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo
psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne,
Leczenie psychologiczne, Doradztwo psychologiczne,
Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, Usługi lekarskie, Konsultacje
medyczne.
541988
(220) 2022 04 13
BETTERLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anioł Stróż
(210)
(731)

11

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych,
Programy komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe
do zarządzania sieciami, Programy komputerowe do gier wideo
i gier komputerowych, Programy komputerowe do edytowania
obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe do użytku
w autonomicznej nawigacji pojazdów, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy komputerowe umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Programy komputerowe do projektowania interfejsów
użytkownika, Oprogramowanie komputerowe do monitorowania używania komputerów i intelektu przez dzieci, 42 Usługi
pisania oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie grafiki
komputerowej, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Usługi
doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi
w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych.
541989
(220) 2022 04 13
BETTERLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Child Web Angel

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych,
Programy komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe
do zarządzania sieciami, Programy komputerowe do gier wideo
i gier komputerowych, Programy komputerowe do edytowania
obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe do użytku
w autonomicznej nawigacji pojazdów, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy komputerowe umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Programy komputerowe do projektowania interfejsów
użytkownika, Oprogramowanie komputerowe do monitorowania używania komputerów i intelektu przez dzieci, 42 Usługi
p 542890 isania oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego,
Usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
Usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci
do stron i treści internetowych.
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542141
(220) 2022 04 20
IDZIK RADOSŁAW, IDZIK FRANCISZEK PRADOS
SPÓŁKA CYWILNA, Fajsławice
(540) (znak słowny)
(540) prados joy of work
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Dobór personelu
[dla osób trzecich], Rekrutacja personelu, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi outsourcingu
kadrowo-płacowego.
(210)
(731)

542142
(220) 2022 04 20
IDZIK RADOSŁAW, IDZIK FRANCISZEK PRADOS
SPÓŁKA CYWILNA, Fajsławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRADOS Joy of work
(210)
(731)

(531) 10.05.17, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Dobór personelu
[dla osób trzecich], Rekrutacja personelu, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Usługi outsourcingu
kadrowo-płacowego.
(210) 542723
(220) 2022 05 04
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEADSHOT
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe,
albuminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych,
sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych,
wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, 25 Artykuły
odzieżowe damskie, męskie, dziewczęce, chłopięce, niemowlęce, bielizna, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
kurtki, bluzy, dresy, t-shirty, szorty, komplety do biegania,
komplety do joggingu, nakrycia głowy, kominiarki, szale,
bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obuwie sportowe,
30 Kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty
kawy, herbata wszelkiego rodzaju herbata z dodatkami, herbata z żeń-szeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada,
wyroby czekoladowe, batony, wyroby piekarnicze, ciasta,
wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe
na bazie ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony
(lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy
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deserowe, pasty do smarowania z czekoladą, z orzechami
lub bez orzechów, zioła do celów spożywczych, 32 Piwo,
ale, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, drinki na bazie
piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, energetyzujące napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone
proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje na bazie
warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje
gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje o smaku
kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe, wody
mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą
globalnych sieci komputerowych i telefonicznych oraz usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne
w zakresie artykułów takich, jak: suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność
dietetyczna, do celów leczniczych, błonnik pokarmowy,
preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe,
albuminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych,
wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, artykuły
odzieżowe damskie, męskie, dziewczęce, chłopięce, niemowlęce, bielizna, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
kurtki, bluzy, dresy, t-shirty, szorty, komplety do biegania,
komplety do joggingu, nakrycia głowy, kominiarki, szale,
bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obuwie sportowe,
artykuły gimnastyczne i sportowe, gry zabawki i akcesoria
do zabawy, gry planszowe, gry elektroniczne, gry karciane,
gry fabularne, gry automatyczne, gry komputerowe, gry
internetowe, sprzęt do gier, śmieszne gadżety do zabawy,
torby na sprzęt sportowy, kawa wszelkiego rodzaju, kawa
z dodatkami, substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju
herbata z dodatkami, herbata z żeń-szeniem, substytuty
herbaty, kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby
piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze, słodycze
nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe
batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania gotowe
na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych
ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie
kakao, dodatki smakowe do napojów, olejki eteryczne, guma
do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania z czekoladą,
z orzechami lub bez orzechów, zioła, piwo, ale, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
energetyzujące napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe,
soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające,
napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu
smoothie, napoje o smaku kawy, napoje o smaku herbaty,
wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źródlane, esencje
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje alkoholowe wysokoprocentowe,
napoje alkoholowe niskoprocentowe, wódka, brandy, likiery,
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aperitify, cydr, gazowane napoje alkoholowe, destylowane
napoje alkoholowe na bazie zbóż, gotowe koktajle alkoholowe, napoje energetyzujące zawierające alkohol, wina,
wina musujące, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo w dziedzinie public relations, usługi zarządzania społecznością on-line, doradztwo, marketing, reklama oraz udostępnianie informacji
biznesowych w zakresie mediów społecznościowych, usługi spersonalizowanych stron internetowych zawierających
osobiste profile i informacje generowane przez użytkowników, udostępnianie powierzchni reklamowych, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja filmów
w celach reklamowych, recenzowanie produktów i usług,
organizowanie aukcji, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne,
impresariat w działalności artystycznej.
542890
(220) 2022 05 11
WILISOWSKI DARIUSZ DARIUSZ WILISOWSKI NZOZ
CENTRUM STOMATOLOGII LUXDENTICA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) luxdentica
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy dentystyczne,
40 Usługi technika dentystycznego, 44 Usługi dentystyczne,
Konsultacje dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

542985
(220) 2022 05 12
PODGÓRSKI MICHAŁ ZPH AJABABY, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
ajaBaby

544062
(220) 2022 06 13
HEAT DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEAT DECOR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 01.15.05
(510), (511) 6 Folie metalowe, Siatki metalowe, Siatki metalowe ekranujące, Metalowe płyty konstrukcyjne, Uchwyty
do paneli grzewczych metalowe, 9 Termostaty, Termoregulatory, Osprzęt elektryczny do paneli grzewczych, Osprzęt
elektryczny do urządzeń grzewczych, Przewody elektryczne, Złącza elektryczne, 11 Elementy grzewcze, Folie grzewcze, Maty grzewcze, Siatki grzewcze, Taśmy grzewcze, Kable
grzewcze, Matryce grzewcze węglowe, Grzałki, Płyty grzewcze, Wielowarstwowe płyty grzewcze, Panele grzewcze
na podczerwień, Panele magnezowe grzewcze, Panele metalowe grzewcze, Panele szklane grzewcze, Panele ceramiczne grzewcze, Wielowarstwowe panele grzewcze, Promienniki podczerwieni, Elektryczne promiennikowe urządzenia
grzewcze, Urządzenia grzewcze podłogowe, Urządzenia
grzewcze ścienne, Elektryczne instalacje grzewcze, 17 Folie
izolacyjne, Folie paroizolacyjne, Maty izolacyjne, Płyty izolacyjne, Płyty izolacyjne wielowarstwowe, Izolacyjne panele
strukturalne, Taśmy samowulkanizujące, Taśmy samoprzylepne do celów technicznych, Uszczelnienia niemetalowe
formowane na miejscu, 19 Szkielety konstrukcyjne niemetalowe, Płyty konstrukcyjne niemetalowe, Płyty cementowe,
Płyty gipsowe, Płyty gipsowo-kartonowe, Płyty magnezowe,
Niemetalowe płyty wielowarstwowe, Płyty z budowlane
z tworzyw sztucznych, Płyty ze spienionego polistyrenu,
37 Wykonywanie, konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń grzewczych.
544746
(220) 2022 07 05
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE SADY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biała Rawska
(540) (znak słowny)
(540) Pola
(510), (511) 29 Warzywa przetworzone, konserwowane, suszone, Galaretki, Dżemy, Powidła, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, Marmolada, Pasta z owoców, Pasty
warzywne, Żelatyna, Mieszanki do zup, Przetwory do zup jarzynowych, Wywar z warzyw, Zupy, Ekstrakty z pomidorów,
Przecier pomidorowy, Zagęszczone sosy pomidorowe, Koncentraty pomidorowe [purée], Kiszone warzywa [kimchi], Kapusta kwaszona, Warzywa fermentowane, Kiszone warzywa,
Produkty spożywcze kiszone, Przeciery owocowe, Przeciery
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 31 Owoce
świeże, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Warzywa
świeże, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty
piwowarskie, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, Esencje do produkcji napojów, Syropy do lemoniady, Koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napo(210)
(731)

(531) 26.11.05, 26.11.12, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 20 Kołyski dla niemowląt, Leżaczki dziecięce
typu bujaki, Maty do leżaczków dziecięcych typu bujaki, Maty do kojców dziecięcych, Meble dla dzieci, Zestawy
drewnianych stolików z krzesełkami dla dzieci, 27 Maty
do zabawy, Maty gimnastyczne, 28 Huśtawki, Maty z puzzli piankowych do zabawy, Meble zabawkowe, Namioty
do zabawy, Namioty do zabawy w pomieszczeniach, Suche
baseny do zabawy, Suche baseny do zabawy z piłeczkami,
Zjeżdżalnie do zabawy, Wielofunkcyjne stoliki zabawkowe
dla dzieci, 35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej i sprzedaży wysyłkowej leżaczków dziecięcych typu bujaki, mat do leżaczków dziecięcych typu bujaki, mat do kojców dziecięcych, mebli dla dzieci, zestawów
drewnianych stolików z krzesełkami dla dzieci, mat do zabawy, mat gimnastycznych, huśtawek, kołysek dla niemowląt,
mat z puzzli piankowych do zabawy, mebli zabawkowych,
namiotów do zabawy, namiotów do zabawy w pomieszczeniach, suchych basenów do zabawy, suchych basenów
do zabawy z piłeczkami, zjeżdżalni do zabawy, wielofunkcyjnych stolików zabawkowych dla dzieci.
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jów, Moszcz z winogron niesfermentowany, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody, Mrożone napoje owocowe, Moszcz, Mieszane soki owocowe, Koncentraty soków
owocowych, Napoje owocowe i soki owocowe, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi importowo-eksportowe, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe
związane z pomocą dla firm, Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych owoców, warzyw, jarzyn, grzybów, ziół, przetworzonych owoców, przetworzonych grzybów, przetworzonych
warzyw, soków, napojów, win, przetworów, orzechów i nasion roślin strączkowych, kapusty kwaszonej, warzyw fermentowanych, warzyw kiszonych, produktów spożywczych
kiszonych, powideł, warzyw przetworzonych, konserwowanych i suszonych, galaretek, dżemów, zup, wywarów i ekstraktów mięsnych, marmolad, past z owoców, kompotów,
past owocowych i warzywnych, żelatyn, mieszanek do zup,
przetworów do zup jarzynowych, wywarów z warzyw, zup,
ekstraktów z pomidorów, przecierów pomidorowych, zagęszczonych sosów pomidorowych, koncentratów pomidorowych [purée], cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów
spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, soli, przypraw i dodatków smakowych, ziaren przetworzonych i skrobi oraz wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia
i drożdży, batonów zbożowych i energetycznych, chleba,
cukierków, chipsów owocowych, chipsów warzywnych,
chipsów zbożowych, przecierów owocowych, przecierów
warzywnych, batonów i gum do żucia, wyrobów cukierniczych, ciast, tarty i ciasteczek, miodu, miodu naturalnego,
melasy, octu, octu jabłkowego, octu winnego, musztardy,
koncentratu warzywnego stosowanego jako przyprawy,
bezalkoholowych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych, piwa, piwa bezalkoholowego,
napojów odalkoholizowanych, napojów orzeźwiających,
produktów piwowarskich, bezalkoholowych ekstraktów
z owoców używanych do sporządzania napojów, esencji
do produkcji napojów, lemoniad (syropów do-), koncentratów do sporządzania napojów owocowych, napojów
(syropów do-), syropów do napojów, syropów do wyrobu
napojów, niesfermentowanego moszczu winogron, aromatyzowanych napojów gazowanych, soków, wody, moszczu, mrożonych napojów owocowych, mieszanych soków
owocowych, koncentratów soków owocowych, napojów
i soków owocowych, cydru, esencji i ekstraktów alkoholowych, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych
do sporządzania napojów, preparatów do produkcji napojów alkoholowych, alkoholi wysokoprocentowych, wina,
aperitifów, likierów, miodów pitnych, win winogronowych,
win owocowych, win alkoholizowanych, białych win, czerwonych win, win alkoholowych, win niemusujących, napojów na bazie wina, win białych musujących, win czerwonych musujących.
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544895
(220) 2022 07 07
Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, NL
(znak słowno-graficzny)
Big Milk

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 Produkty mleczne, Jogurty, Desery jogurtowe.
(210) 544922
(220) 2022 07 09
(731) GACH GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JANGO
(510), (511) 9 Aparatura, przyrządy, modele, urządzenia,
sprzęt i zestawy aparatury do celów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, doświadczalnych, eksperymentalnych, naukowych i badawczych w zakresie przede wszystkim nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, w tym
kompasy, urządzenia telekomunikacyjne GSM, przewodowe
i bezprzewodowe urządzenia do przesyłania danych, obrazów, lasery, Elektroniczne i mechaniczne czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, laserowe, fotoelektryczne,
magnetyczne, mikrofalowe, ultradźwiękowe, Elektroniczne
i elektryczne urządzenia pomiarowe, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, nośniki danych, przyrządy i urządzenia do badań i monitoringu
środowiska naturalnego, Urządzenia audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia do zdalnej transmisji
i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych przez sprzęt
audiowizualny, urządzenia, elementy i zestawy elementów
wyposażone w systemy predykcyjne, urządzenia wirtualne,
uczenia maszynowego, automatyzacji procesów poznawczych, rozpoznawania wzorców, rozpoznawania znaków,
sztuczną inteligencję, aplikacje do obliczeń wizualnych,
Roboty, urządzenia przystosowane do bezprzewodowego sterowania, roboty edukacyjne, humanoidalne, ramiona
i manipulatory robotyczne, Programy komputerowe, multimedialne i gry do celów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, Programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie do wideo interaktywnego, Interaktywne multimedialne programy
komputerowe, Książki elektroniczne do pobrania z Internetu,
Książki zapisane na dysku, Oprogramowanie komputerowe
dla celów edukacyjnych, Oprogramowanie komputerowe
do wyświetlania mediów cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie publikowania elektronicznego, Materiały edukacyjne w formie programu komputerowego, Aplikacje mobilne do pobrania, Aplikacje mobilne interaktywne,
Odzież, okulary i rękawice laboratoryjne, optyczne, Laboratoryjne wyroby szklane, laboratoryjne naczynia i pojemniki,
urządzenia, przyrządy i aparatura laboratoryjna, wyposażenie i akcesoria laboratoryjne szklane, z tworzyw sztucznych,
drewniane, porcelanowe i metalowe, 28 Gry, zabawki, figurki
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do zabawy, gry i zabawki edukacyjne, elektroniczne gry i zabawki edukacyjne, zdalnie sterowane figurki, zabawki pluszowe, zabawki konstrukcyjne, zestawy do wykonywania modeli
pojazdów, urządzeń, robotów i figurek, zabawkowe urządzenia radiowe do sterowania modelami pojazdów i pojazdów
kosmicznych, statków kosmicznych napędzanych silnikiem,
zabawek, urządzeń i robotów, Drony (zabawki), elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych, gry planszowe, gry
zręcznościowe, 35 Usługi w zakresie zarządzania sklepami
i usługi zarządzania sprzedażą detaliczną, hurtową i internetową, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem sieci internetowej towarów do celów edukacyjnych,
dydaktycznych, szkoleniowych, doświadczalnych, eksperymentalnych, naukowych i badawczych w zakresie przede
wszystkim nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych
takich jak: aparatura, przyrządy, modele, urządzenia, sprzęt
i zestawy aparatury, kompasy, urządzenia telekomunikacyjne
GSM, przewodowe i bezprzewodowe urządzenia do przesyłania danych, obrazów, lasery, elektroniczne i mechaniczne
czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, laserowe, fotoelektryczne, magnetyczne, mikrofalowe, ultradźwiękowe,
elektroniczne i elektryczne urządzenia pomiarowe, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, nośniki danych, przyrządy i urządzenia do badań
i monitoringu środowiska naturalnego, multimedialne i fotograficzne urządzenia audiowizualne, urządzenia do zdalnej transmisji i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych
przez sprzęt audiowizualny, urządzenia, elementy i zestawy
elementów wyposażone w systemy predykcyjne, uczenia
maszynowego, automatyzacji procesów poznawczych, rozpoznawania wzorców, rozpoznawania znaków, urządzenia,
aparatura, przyrządy i oprogramowanie wykorzystujące
sztuczną inteligencję, aplikacje do obliczeń wizualnych, drony i pojazdy bezzałogowe, roboty, urządzenia przystosowane do bezprzewodowego sterowania, wirtualne urządzenia,
roboty edukacyjne, humanoidalne, ramiona i manipulatory
robotyczne, programy komputerowe, multimedialne i gry
do celów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, oprogramowanie do wideo interaktywnego, interaktywne multimedialne programy komputerowe,
książki elektroniczne do pobrania z Internetu, książki zapisane na dysku, oprogramowanie komputerowe dla celów edukacyjnych, oprogramowanie komputerowe do wyświetlania
mediów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie publikowania elektronicznego, materiały edukacyjne
w formie programu komputerowego, aplikacje mobilne pobrania, aplikacje mobilne interaktywne, odzież, okulary i rękawice laboratoryjne, optyczne, laboratoryjne wyroby szklane, laboratoryjne naczynia i pojemniki, urządzenia, przyrządy
i aparatura laboratoryjna, wyposażenie i akcesoria laboratoryjne szklane, z tworzyw sztucznych, drewniane, porcelanowe i metalowe, Działanie w imieniu i na rzecz osób trzecich
w zakresie usług wymienionych w tej klasie, Organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, Usługi reklamowe,
Pokazy towarów, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Organizowanie imprez
kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych i promocyjnych, Usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich w sieciach komputerowych, 41 Edukacja, Informacje o edukacji, Usługi gier i publikacja materiałów edukacyjnych świadczone on-line, Organizowanie konkursów,
Publikowanie książek, Wypożyczanie książek, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, seminariów, sympozjów, Produkcja
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programów radiowych i telewizyjnych, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie tekstów,
Pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, Usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, Usługi rozrywkowe
i edukacyjne: organizacja edukacyjnych i 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, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie
telewizji interaktywnej, Usługi automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, Udostępnianie filmów, programów telewizyjnych
i informacyjnych, edukacyjny filmy i treści multimedialne
oraz informacyjne, Wypożyczanie nagrań wideo, nagrań
multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie edukacji i rozrywki,
Dostarczanie edukacyjnych i rozrywkowych informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie edukacji i gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, Produkcja prezentacji audiowizualnych.
544935
(220) 2022 07 08
SERAFIN MAGDALENA SZAŁ DLA PLASTYKÓW,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZAŁ DLA PLASTYKÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Kleje do afiszy, Sole do barwienia metali, Preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, Barwniki
chemiczne do emalii i szkła, Preparaty i środki do konserwacji cegły, Preparaty i środki do konserwacji ceramiki i szkliwa, Preparaty chemiczne do matowienia emalii, Emulsje
fotograficzne, Preparaty chemiczne do wytwarzania farb,
Płytki do ferrotypii, Formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, Preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy,
Emulsje, osłabiacze, wywoływacze fotograficzne, Papier fotograficzny, Fotograficzne płytki o zwiększonej czułości, Preparaty chemiczne stosowane w fotografice, Kleje glutenowe
nie do użytku biurowego lub domowego, Gumy - materiały
do klejenia inne niż do użytku biurowego lub domowego,
Klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe,
Kleje do afiszów, Rozpuszczalniki do lakierów, Preparaty
do lutowania, Masa celulozowa, Preparaty i środki do matowienia emalii lub szkła, Mieszanka ceramiczna do spiekania ziarnista i sypka, Substancje klejące do naprawy stłuczonych
przedmiotów, Preparaty do renowacji nagrań fonograficznych, Papier nitrowany, Preparaty i środki do odklejania, Preparaty stosowane przy odlewaniu, Papier białkowany:Papier
do światłokopii, Papier dwuazowy, Papier fotograficzny, Papier fotometryczny, Papier nitrowany, Papier odczynnikowy,
Papier samozabarwiający - fotografika, Papier światłoczuły,
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Plastizole, Płótno światłoczułe do fotografiki, Sensybilizowane płytki do druku offsetowego, Płytki światłoczułe, Rozpuszczalniki do lakierów, Sensybilizatory fotograficzne, Sensybilizowane płytki do druku offsetowego, Silikony, Produkty
chemiczne do renowacji skóry, Sole do barwienia metali,
Roztwory sole srebrowe do srebrzenia, Sole tonujące - fotografika, Sole złota, Spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów - substancje klejące, Syntetyczne żywice w stanie
surowym, Szkliwo ceramiczne, Preparaty chemiczne do barwienia i matowienia szkła tkaniny do światłokopii, Preparaty
chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, Preparaty chemiczne do ożywiania kolorów i tekstyliów, Preparaty chemiczne nadające wodoodporność tekstyliom, Preparaty do oczyszczania z tłuszczy, Sole tonujące - fotografika,
Tworzywa sztuczne - dyspersja, Tworzywa sztuczne w stanie
surowym utrwalacze - fotografika, Utrwalacze barwników
do metali, Wodne szkło [krzemiany], Preparaty nadające wodoodporność materiałom tekstylnym, Woski do czyszczenia,
Woski wybielające chemikalia, Preparaty do wybielania materiałów organicznych, Żelazo - sole i cyjanki, Żywice akrylowe
w stanie surowym, Żywice epoksydowe w stanie surowym,
Żywice syntetyczne i sztuczne w stanie surowym, 2 Akwarele, Drewno do barwienia, Tusze do barwienia skóry, Barwniki:
bejce, Biele, Sproszkowany brąz do malowania, Farby stosowane w ceramice, Oleje i preparaty do konserwacji drewna,
Ekstrakt z drewna farbiarskiego, Tusze drukarskie, Emalie - lakiery, Emulsje srebrne - pigmenty, Farby, Folie metaliczne dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, Folie srebra - arkusze, Sproszkowany glin do malowania dla malarzy, artystów
i dekoratorów, Tusz do grawerowania, Gumiguta stosowana
w malarstwie, Indygo - barwnik, Kit rzeźbiarski i stolarski, Lakiery i rozcieńczalniki do lakierów, Metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, Folie metalowe dla
malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, Pigmenty, Proszki
i pasty do srebrzenia, Spoiwa do farb, Sykatywy - środki wysuszające do farb, Utrwalacze - lakiery, Utrwalacze do akwareli - akwarele, Zagęszczacze do barwników i farb, Złocenia,
16 Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Akwaforty - grafika,
Akwarele, Atrament, Atrament korektorski do heliografii, Bibuły, Bloki do pisania, listowe i rysunkowe, Chromolitografie,
Cyrkle kreślarskie, Czcionki - cyfry i litery, Deski kreślarskie rysownice, Formy do gliny modelarskiej - materiały dla artystów, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotograwiura,
Galwanotypy - poligrafia, Glina do modelowania, Grafity
do ołówków, Igły, Rylce stalowe do akwafort, Kalki, Kałamarz, Kamienie litograficzne, Karton, Kleje do papieru lub
do użytku domowego, Kreda do litografii, Kuwetki na farbę,
Linijki rysownicze - kreślarskie, Litografie, Łupkowe tabliczki
do pisania, Malarstwo - obrazy oprawione lub nie, Materiały
do modelowania, Materiały do rysowania, Materiały filtracyjne papierowe [bibuła], Materiały piśmienne, Miseczki na farby dla artystów malarzy, Modele, makiety architektoniczne,
Modelina polimerowa, Nalepki, naklejki - materiały piśmienne, Nawilżacze biurowe do powierzchni klejących, Notatniki
- notesy, Oleodruki, Ołówki, ołówki węglowe, Oprawy, Palety
dla malarzy, Pantografy - przyrządy kreślarskie, Papier do pisania, Papier mâché, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy - materiały piśmienne, Papier srebrny
i papier świecący, Papier w arkuszach - artykuły piśmienne,
Papier xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, Papier z miazgi drzewnej, Pasta do modelowania, Pastele - kredki pędzle,
Pióra - artykuły biurowe w tym pióra wieczne i pióra ze stali,
Piórka do rysowania - grafiony piórniki wzorce pisma do kopiowania, Plansze, Płytki grawerskie, Płótno do malarstwa,
Płótno introligatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płyty matrycowe, Podpórki ręki dla malarzy, Podstawki do długopisów i ołówków, Poduszki do stempli, pieczęci,
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Portrety, Przebitki - materiały piśmienne, Przybory do pisania
- materiały piśmienne, Przykładnice kreślarskie - rysunkowe,
Przyrządy do pisania i rysowania, Pudełka na farby - artykuły
szkolne, Ramki do fotografii, Reprodukcje graficzne, Rury tekturowe ryciny - grawerowanie, Rylce do kopiowania, Rysiki,
Rysunki - ryciny zestawy rysunkowe - komplety kreślarskie,
Stalówki w tym stalówki ze złota, Stemple - pieczątki, Stojaki
na stemple, Suszki do piór, Szablony, Szczotki - pędzle do pisania, Szczotki - pędzle malarskie, Sznurek introligatorski,
Sztalugi malarskie, Sztychy, ryty - grawiura, Szufelki do składu typograficznego, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice
ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, Taśma klejąca
- materiały piśmienne, Taśmy - introligatorstwo, Taśmy nasączone tuszem, Taśmy papierowe, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, Trójkąty
kreślarskie, Tusz - atrament, Tworzywa sztuczne do modelowania, Urządzenia i maszyny do powielania, Wierszowniki,
winkielaki, datowniki, kasowniki i numeratory poligraficzne, Aparaty do wykonywania winiet, Wkłady atramentowe
do piór, Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wydruki graficzne, Wypełnienie z papieru lub kartonu,
Wyroby przeznaczone do wymazywania, Wyroby z kartonu.
(210)
(731)
(540)
(540)

545060
(220) 2022 07 12
KALIADA NATALIA, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
belarus FREE THEATRE

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty
[grafika], Akwarele, Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze celulozy regenerowanej do owijania, Arkusze papieru do tablicy „flipchart”,
Arkusze z nutami w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy,
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Banknoty pamiątkowe, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze],
Bony wartościowe, Brokat do celów biurowych, Broszury,
Celuloidy do filmów animowanych, Chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki
drukarskie, Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice],
Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe],
Drukowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru
lub kartonu, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, Figurki [statuetki] z papieru
mâché, Filtry do kawy papierowe, Folia samoprzylegająca
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze
[blankiety, druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały dla
artystów], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwa-
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notypy [poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina do modelowania, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania,
Hektografy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Igły, rylce stalowe do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka kopiująca, Kalka płócienna, Kalkomanie podłogowe, Kałamarze
(wpuszczane w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton, Karton
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Karty indeksowe, Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy zecerskie
[drukarstwo], Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Klamerki, klipsy
do papieru, Klawisze do maszyn do pisania, Klej rybi [karuk]
do papieru lub do użytku domowego, Kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, Klipsy do etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby
do włosów, Komiksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty
na butelki z papieru lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły
biurowe], Korektory w taśmie [artykuły biurowe], Kreda
do litografii, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda
krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Książeczki do kolorowania, Książki, Kuwety malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki
[reglety] dla drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła sztuki, Łupkowe tabliczki do pisania, Makiety
architektoniczne, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały
do introligatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane,
Materiały filtracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce do druku ręcznego, Maty stołowe z papieru, Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Narzędzia do słojowania i marmurkowania,
Nawilżacze [artykuły biurowe], Nawilżacze do powierzchni
klejących [artykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły
biurowe], Numeratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy
i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku
biurowego, Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart
kredytowych, nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe,
Okładki na paszporty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki
do pieczętowania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla
malarzy, Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier
do elektrokardiografów, Papier do malarstwa i kaligrafii,
Papier do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listowy],
Papier do radiogramów, Papier do składania origami, Papier
do użytku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier
filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier
parafinowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy,
Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papier z nasionami do sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod
szklanki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe
wkładki do tacek dentystycznych, Pasta do modelowania,
Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku
domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, Pergamin
do mezuz, Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania,
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Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno
introligatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy,
Płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki
do książek, Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki [książki],
Podstawki do długopisów i ołówków, Poduszki do stempli,
pieczęci, Pojemniki na mezuzy, Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietanę papierowe, Portrety, Powielacze, Prospekty,
Próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny],
Przebitki [materiały piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne],
Przybory do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne
[artykuły piśmienne], Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry,
księgi główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ręczniki
do twarzy papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania rysunków, Rysiki, Rysunki,
Segregatory na luźne kartki, Serwetki stołowe papierowe,
Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Steatyt
[kreda krawiecka], Stemple do pieczętowania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Sztalugi malarskie, Sztychy,
ryty [grawiura], Szufelki do składu typograficznego, Szyldy
z papieru lub z kartonu, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Tablice magnetyczne jako artykuły biurowe, Tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały piśmienne],
Taśmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, Taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, Teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby do noszenia
z papieru lub tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych,
Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody
zwierząt domowych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury,
Tusz chiński, Tworzywa sztuczne do modelowania, Uchwyty
do kredy, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, Urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa
[sprzęt biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia ręczne do etykietowania, Usuwalne znaczki (stemple),
Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Wałki do malowania ścian, Wałki do maszyn
do pisania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki
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papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów,
Wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania,
Wzornice perforowane do krosien żakardowych, Wzory
do haftowania, Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart indeksowych, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze,
Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki
pocztowe, Zszywacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe,
Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 21 Aeratory
do wina, Akcesoria do odprowadzania pary z ciasta, Akwaria
pokojowe, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania, Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki
do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba,
Deski do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski
do prasowania, Dołkownice do jajek, Doniczki na kwiaty,
Doniczki okienne, Dozowniki do ręczników papierowych,
Dozowniki mydła, Dozowniki papieru toaletowego, Druciaki
metalowe, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, Dziadki do orzechów,
Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła,
Dziobki do nalewania, Elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, Elementy podtrzymujące ruszt, Etui na grzebienie, Etykietki do dekanterów, Figurki
porcelanowe, ceramiczne, gliniane, z terakoty lub szklane,
do tortów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szklane
[pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy do ciast
i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], Formy, foremki [przybóry kuchenne], Frytownice nieelektryczne, Garnki,
Garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki kuchenne, Gasidła do świec, Gąbki czyszczące, Gąbki do kąpieli,
Gąbki do makijażu, Gąbki do użytku domowego, Gąbki ścierne do szorowania skóry, Gąsiory, Gąsiory szklane, Gofrownice
do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebienie dla zwierząt,
Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko rozstawionych
zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien,
Haczyki do zapinania guzików, Inteligentne butelki na leki,
sprzedawane puste, Ircha do czyszczenia, Irygatory wodne,
Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, Karafki [na alkohol] Kieliszki do jajek, Klamerki do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla zwierząt
domowych, Klatki do zbierania owadów, Klosze do przykrywania masła, Klosze do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Końcówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi,
Kostki lodu wielokrotnego użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze na chleb do użytku domowego, Kosze na papier, Kosze na śmieci, Kotły, Koziołki pod noże na stół, Kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
Kubły, Kulic, Kufle na piwo, Kuwety dla zwierząt domowych,
Lejki, Lód (Foremki do -), Łapki do garnków, Łapki na insekty,
Łopatki do ciast, Łopatki do użytku domowego, Łopatki
do użytku kuchennego, Łyżki do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do podawania,
Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Majolika,
Maselniczki, Materiały do polerowania [ściereczki], Materiały
do wyrobu szczotek i pędzli, Maty do pieczenia, Maty na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Menażki, Miednice
[naczynia], Mieszadełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne,
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do celów domowych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki
do usuwania kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Miski na owoce, Młynki
do pieprzu, ręczne, Młynki do użytku domowego, ręczne,
Mopy, Mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchennego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Naczynia
do pieczenia [brytfanny], Naczynia do robienia lodu i lodów,
nieelektryczne, Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Narzędzia
do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici z włókna
szklanego nie do celów włókienniczych, Nieelektryczne maszynki do mięsa, Nieelektryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domowego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu,
Obrączki dla ptaków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domów ego, Odkurzacze nieelektryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia,
Okładki, uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne),
Owady [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania -],
Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany, packi na muchy,
Pakuły czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Papierowe foremki do pieczenia, Parowary nieelektryczne, Patelnie, Patery, Pędzle do golenia, Pędzle kosmetyczne, Pędzle kuchenne,
Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, Pieprzniczki, Piknikowe (Koszyki -) z naczyniami, Pipety [do degustacji win|,
Pipety kuchenne, Płytki zapobiegające kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowego, Podgrzewacze
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, Podgrzewacze
świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod
garnki, Podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstaw ki na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka
do prasowania, Pojazdy (szkło na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki
kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemniki na kleje, Pojemniki
na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na śmieci z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, Pojemniki
na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, Polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów,
papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski do jarzyn,
Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do krawatów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia odpływu,
Przesiewacze popiołu do użytku domowego, Przesiewacze,
sita [przybory gospodarstwa domowego], Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kosmetyczne,
Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne,
Przykrycia na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy
do demakijażu, Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy
do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, Pudełka dla kolekcjonerów owadów,
Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe,
Pudełka szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki do pudru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samochodów, Rękawice do pielęgnacja i zwierząt, Rękawice
do polerowania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice
kuchenne, Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do pe-
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elingu skóry, Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze do perfum, Rozpylacze środków odstraszających
komary podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe,
Roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż
dla budownictwa, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Separatory
piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Siatki do gotowania, inne
niż do mikrofalówek, Silikonowe foremki do babeczek, Silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, Sitka
do herbaty, Sitka do konewek, Sitka do zaparzania herbaty,
Skarbonki, Skarbonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki
na ciastka, Słomki do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki
na świece, Suszarki do bielizny, Syfony na wodę gazowaną,
Szczecina świńska do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elektryczne, Szczotki, Szczotki dla koni,
Szczotki do butów, Szczotki do czyszczenia pojemników,
Szczotki do dywanów, Szczotki do misek klozetowych,
Szczotki do mycia naczyń, Szczotki do rozsmarowywania
smoły, Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku do nart, Szczotki elektryczne,
z wyjątkiem części maszyn, Szczypce do cukru, Szczypce
do grilla, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemowe inne niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emaliowane,
nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do dekoracji, Szkło
z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne metalowe,
Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcelany lub ze szkła,
Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], Tace do użytku
domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, do użytku domowego, Tacki [pojemniki na małe przedmioty] do celów
domowych, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków zapachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papierowe, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne,
Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa roślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku kuchennego,
Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki do obierania
czosnku, Tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast,
Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Uchwyty
na gąbki, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania szkodników, Urządzenia dezodoryzujące do użytku osobistego,
Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządzenia do tażin,
nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, Wałki do ciasta domowe, Wanienki dla niemowląt przenośne, Wanienki dla ptaków, Wata
szklana, inna niż do izolacji, Wazony, Wazy do zup, Wełniane
odpady do czyszczenia, Wiaderka do kostek lodu, Wiadra
na pieluchy, Wiadra płócienne, Wiadra z wyciskarkami
do mopów, Wibracyjne soniczne szczotki do włosów, Widelce do grilla, Widelce do podawania, Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, Włosie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produk-
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cji szczotek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku
włókienniczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej,
Wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, Wyciskacze tubek do celów domowych, Wykałaczki, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane malowane,
Wyżymaczki do mopów, Zakraplacze bez zawartości,
do celów kosmetycznych, Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zastawa stołowa,
Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy
do przypraw, Zgrzebła, Zmywaki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin,
Żłoby dla zwierząt, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa
na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę,
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Ciepłe rękawiczki
do urządzeń z ekranem dotykowym, Cylindry [kapelusze],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod
prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki
do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle,
Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty],
Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska],
Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze
papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież],
Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach,
Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki,
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maski na oczy do spania,
Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona,
Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie
piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna,
Ochraniacze przeciw śnieżne, Ocieplacze Odzież, Odzież dla
kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów,
Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana,
Odzież papierowa, Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED,
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy,
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież],
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki
dla rowerzystów, Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki
z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi,
Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażo-
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we, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki,
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki. z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, Trykoty [ubrania], Turbany,
Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 28 Akcesoria
nadmuchiwane do basenów, Amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Bloki startowe [artykuły
sportowe], Bobsleje, Bodyboard, Broń do szermierki, Broń
harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły
sportowe], Broń zabawkowa, Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi,
Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety
na torby golfowe, Figurki akcji do zabawy, Figurki do zabawy,
Folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane
do basenów, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu,
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry
z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki wędkarskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły
do pompek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki
do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę
[gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier,
Kije do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Klaskacze [zabawki wydające głośne
dźwięki], Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki,
Kołowrotki wędkarskie, Kombinezony do elektrycznej stymulacji mięśni do użytku w sporcie, Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier, Kontrolery do konsoli gier,
Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe
[nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Kule do gry w kręgle, Lalki, Lalki z przegubami kulkowymi [BJD], Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki
do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski
szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty
do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia
do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone
jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki [artykuły
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabawkowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne,
Obręcze do ćwiczeń zawierające czujniki pomiarowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra
automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki
na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy na talię, do ćwiczeń, Piaskownice [wyposażenie placów zabaw], Pierścienie
do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do grania w kręgle, Piniaty,
Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe
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zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do nurkowania z akwalungiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Podbieraki dla wędkarzy, Pojazdy zdalnie
sterowane do zabawy, Pokrycie ślizgów nart, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo,
Przybory do łucznictwa, Przyrządy do naprawy darni na polu
golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice
do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice
płetwy do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci
[zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze [tarcze],
Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zabawy, Samoprzyczepne pasy brzuszne, elektryczne, do stymulacji mięśni, Sanki,
Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki na motyle,
Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], Smycze
do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt do gier
wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe,
Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilardowe,
Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, Stoły
do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne gadżety
do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg sztuczny
na choinki, Śnieżne kule, Świecące bransoletki będące zabawkami na imprezy, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze,
Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na sprzęt
do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby
specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, Trampoliny,
Trampoliny [artykuły sportowe], Trapezy [uprząż] do desek
windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, Ubranka dla lalek,
Uchwyty na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Uprząż
wspinaczkowa, Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek
magicznych, Urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych,
Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, Urządzenia
pływackie do pływania, Urządzenia zaciskowe [sprzęt
do wspinaczki górskiej], Wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, Warcaby, Wędki, Wiązania do nart, Więcierze [pułapki
na ryby], Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Wskaźniki brania
[sprzęt wędkarski], Wstążki do gimnastyki artystycznej,
Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki dla
zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, Zdrapki do gier loteryjnych,
Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
Zewnętrzne wentylatory do konsol do gier, Zjeżdżalnie
[przedmioty do zabawy], Znaczniki stożkowe do użytku
w sporcie, Żetony do gier hazardowych, Żyłki wędkarskie,
Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 41 Badania edukacyjne, Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, 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, Dubbing, Dystrybucja filmów, Edukacja religijna,
Egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać
kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, Escape room [rozrywka], Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształce-
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nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Obsługa ogrodów zoologicznych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie
loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów e-sportowych, Organizowanie zawodów
sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie
przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Prezentowanie
wystaw muzealnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk,
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia
teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how
[szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, Reżyserowanie przedstawień, Sport
(Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne,
Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z internatem, Świadczenie usług
w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura zwierząt,
Tworzenie napisów, Tworzenie podcastów, Udostępnianie
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych,
Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi biblioteki gier, Usługi biblioteki multimedialnej, Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających
specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń,
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubów nocnych
[rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, Usługi obrazowania fotograficznego za pośrednictwem drona, Usługi obrazowania wideo za pośrednictwem drona, Usługi oceny w zakresie
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych,
Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania zawo-
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dowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie edukacji
muzycznej, Usługi w zakresie e-sportu, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie
szkoleń i egzaminów edukacyjnych, Usługi związane z dyskotekami, Wynajem czytników książek elektronicznych,
Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem
rekwizytów filmowych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów
tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych,
Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer w ideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych,
Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych,
Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonialne, Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy
znalezionych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo
w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu sądowym, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista), Egzekwowanie prawa, Gaszenie pożarów, Konsultacje
w zakresie znaków zodiaku, Kontrola bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
Licencjonowanie własności intelektualnej, Lokalizowanie
i namierzanie osób zaginionych i zgubionego mienia, Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitorowanie alarmu medycznego, praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona
obiektów za pośrednictwem zdalnych systemów monitorowania, Ochrona osobista, Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność
właściciela], Organizowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spotkań politycznych, Organizowanie zgromadzeń
religijnych, Otwieranie zamków zabezpieczających, Pisanie
prywatnych listów, Planowanie i organizowanie ceremonii
ślubnych, Pomoc przy zakładaniu kimono, Poszukiwania
genealogiczne, Poszukiwanie osób zaginionych, Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], Stawianie tarota indywidualnym osobom,
Siedzenie skradzionych przedmiotów, Udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi adwokackie, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, Usługi agencyjne w zakresie przedstawiania
osób, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi
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arbitrażowe, Usługi detektywistyczne, Usługi doradztwa
osobistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi dozorcze [konsjerż], Usługi kosmetologii pośmiertnej, Usługi kremacyjne,
Usługi monitoringu za pomocą drona, Usługi monitorowania
prawnego, Usługi pogrzebowe, Usługi pomocy w sprawach
spornych, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne
w dziedzinie imigracji, Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Usługi ratowników wodnych,
Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi stania
w kolejce, Usługi stróży nocnych, Usługi w zakresie balsamowania, Usługi w zakresie lobbingu politycznego, Usługi
w zakresie ochrony, Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, Usługi w zakresie zakupów osobistych dla osób trzecich, Usługi wróżenia z kart, Usługi wyprowadzania psów, Usługi związane z przeniesieniem tytułu
własności [usługi prawne], Ustalanie horoskopów, Wynajem nazw domen internetowych, Wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych, Wypożyczanie gaśnic, Wypożyczanie
odzieży, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie strojów wieczorowych, Wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, Zarządzanie prawami autorskimi.
545112
(220) 2022 07 14
KACZKA PIOTR PROFESSIONAL PHARMA, BODY
AND HEALTH CONSULTING, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO NOO BIOTICS
(210)
(731)

(531)

01.13.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.16, 26.04.22
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, Błonnik
pokarmowy, Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty, inne niż
dla ludzi lub zwierząt, Dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Drożdże do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata do kąpieli do celów terapeutycznych, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Immunostymulanty, Intymne preparaty nawilżające, Konopie indyjskie do celów medycznych, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze pasty
do zębów, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze
szampony dla zwierząt domowych, Lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Maści do celów farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Mineralne suplementy diety, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące,
Mydła lecznicze, Nalewki do celów medycznych, Napary
lecznicze, Napoje stosowane w lecznictwie, Owadobójcze
szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki
do mycia, Pasza lecznicza dla zwierząt, Płyny do celów farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny
do przemywania oczu, Płyny do przemywania pochwy
do celów medycznych, Podłoża dla kultur bakteryjnych, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
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ryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty do irygacji
do celów medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty lecznicze na porost włosów, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów
farmaceutycznych, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, Suplementy
diety dla zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety z białek serwatkowych, Suplementy
diety z drożdży piwowarskich, Suplementy diety zawierające
białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy
diety zawierające enzymy, Szampony lecznicze, Szampony
przeciw wszom, Środki bakteriobójcze, Środki do leczenia
oparzeń, Środki do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Środki lecznicze przeciw poceniu
się, Środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki nasenne, Środki odkażające, Środki odstraszające insekty dla psów,
Środki odstraszające owady, Środki przeciw pasożytom,
Środki przeciwzapalne, Środki przeczyszczające, Środki ściągające do celów medycznych, Środki trawienne do celów
farmaceutycznych, Środki uspakajające, Środki uspokajające,
Środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, Tabletki
przeciwutleniające, Tabletki wspomagające odchudzanie,
Tabletki wspomagające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt, 29 Aloes spożywczy, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Chipsy owocowe,
Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapusta kiszona
garnirowana], Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek
(Konserwowy -), Daktyle, Deser na bazie owoców jagodowych [fool], Dżemy, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe
do celów spożywczych, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla
małych dzieci, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jogurt, Kapusta kwaszona, Kefir [napój mleczny], Koktajle
mleczne, Kwas winny do celów kulinarnych, Kwaśna śmietana, Lecytyna do celów kulinarnych, Margaryna, Masło, Mięso
liofilizowane, Mięso solone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko
w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego,
Podpuszczka, Produkty serowarskie, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Warzywa liofilizowane,
Warzywa suszone, Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki
do sporządzania -), Żelatyna, 30 Batony zbożowe, Chipsy
[produkty zbożowe], Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Czekolada, Czekolada pitna, Drożdże, Drożdże do warzenia piwa,
Guma do żucia, Guma do żucia odświeżająca oddech, Herbata mrożona, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Kakao,
Kawa, Kawa niepalona, Kombucha, Kurkuma, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania
lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Substytuty herbaty, Substytuty
kawy, Wafle ryżowe, Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych, 31 Pokarm dla ptaków,
Pokarm dla zwierząt domowych, Rośliny, Rośliny konopi,
Wapno do pasz, 32 Aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Drinki
na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Koktajle bezalko-
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holowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Napoje gazowane
(Proszek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Owoce
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Suche mieszanki na bazie skrobi do sporządzania napojów, Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona
(Moszcz -), niesfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazowana (Preparaty do produkcji -), Woda mineralna [napoje], 33 Esencje alkoholowe, Koktajle, Likiery,
Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje
alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Whisky, Wino, Wódka, 41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Prowadzenie
zajęć fitness, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi
przekwalifikowania zawodowego, Usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, 42 Analizy
chemiczne, Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne,
Badania chemiczne, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie kosmetyki, Hodowla komórek
do celów badań naukowych, Kontrola jakości, Medyczne badania naukowe, Projektowanie opakowań, Próby kliniczne,
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 44 Aromaterapia, Depilacja woskiem, Doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania, Fizjoterapia, Hodowla zwierząt, Opieka paliatywna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Salony piękności, Tępienie
szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Uprawa roślin, Usługi analiz medycznych do celów
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

545134
(220) 2022 07 14
WANAT DANIEL, Marszowice
(znak słowno-graficzny)
ONSET SHOES
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.24, 09.09.15, 01.15.15
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
545152
(220) 2022 07 14
TEKKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEKKO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe, akumulatory motocyklowe.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

545172
(220) 2022 07 15
2022-004657
(320) 2022 01 18
(330) JP
Toyo Seal Industries Co., Ltd., Ikaruga, JP
(znak słowno-graficzny)
TOYO SEAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Uszczelki gumowe do łożysk.
(210) 545255
(220) 2022 07 19
(731) NDI SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) NDI
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Zarządzanie nieruchomościami, Transakcje finansowe, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Doradztwo finansowe, Wycena nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem mieszkań, Powiernictwo, Usługi finansowania, Usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Bankowość hipoteczna, Pośrednictwo
w zakresie kredytów hipotecznych, Finansowanie nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw,
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Usługi w zakresie planowania finansowego,
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, Usługi
nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi,
37 Budownictwo, Budowa budynków produkcyjnych
i przemysłowych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budownictwo lądowe, Budownictwo na morzu, Budownictwo podwodne, Budownictwo portowe,
Budownictwo podziemne, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Budowa i konserwacja rurociągów,
Budowa rurociągów naftowych, Układanie i budowa ru-
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rociągów, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, Usługi doradztwa budowlanego,
Nadzór budowlany, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Budowanie mol, Budowa
jezdni, Budowa mostów, Budowa lotnisk, Budowa linii
kolejowych, Budowa tuneli, Budowa dróg, Budowa autostrad, Budowa fabryk, Naprawy podwodne, Konserwacja
i naprawy budynków, Naprawa i konserwacja budynków
biurowych, Budowa biur, Budowa stropów, Budowa śluz,
Budowa falochronów, Budowa infrastruktury, Budowanie
nieruchomości, Budowanie domów, Budowa hal sportowych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowanie dróg kolejowych, Budowa
konstrukcji do transportu ropy naftowej, Budowa konstrukcji do transportowania gazu naturalnego, Budowa
konstrukcji do wydobywania gazu ziemnego, Budowa nieruchomości komercyjnych, 42 Usługi architektoniczne, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi inżynieryjne
i w zakresie architektury, Pomiary geodezyjne, Pomiary
inżynieryjne, Opracowywanie projektów technicznych,
Badania techniczne, Projektowanie urbanistyczne, Studium wykonalności technicznej, Analizy wykonalności
projektu, Przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, Badania w dziedzinie budownictwa, Przygotowywanie planów architektonicznych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Usługi w zakresie projektowania budynków.
545408
(220) 2022 07 22
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fertiDROP
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOODMAN & STONE

(531) 29.01.11, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 36 Działalność związana z zarządzaniem funduszami, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe
i inwestycyjne, Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
545487
(220) 2022 07 22
GOODMAN & STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOODMAN & STONE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 36 Działalność związana z zarządzaniem funduszami, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe
i inwestycyjne, Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
545488
(220) 2022 07 22
GOODMAN & STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOODMAN & STONE

(210)
(731)
(531) 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone,
Nawozy naturalne, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy biologiczne, Nawozy do roślin, Nawozy dla
rolnictwa, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty do nawożenia, Biostymulatory roślin, Środki chemiczne dla rolnictwa, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substraty
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, Mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy
rolnicze, Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie
do użytku w rolnictwie.
(210)
(731)

545486
(220) 2022 07 22
GOODMAN & STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 36 Działalność związana z zarządzaniem funduszami, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe
i inwestycyjne, Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
545489
(220) 2022 07 22
GOODMAN & STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) GOODMAN & STONE
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.16
(510), (511) 30 Kakao, Czekolada, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Ciastka, Torty, Pieczywo, Wyroby piekarnicze, Słodycze,
Cukierki.
(210)
(731)
(540)
(540)

545521
(220) 2022 07 25
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
OH AH!

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 36 Działalność związana z zarządzaniem funduszami, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe
i inwestycyjne, Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
545491
(220) 2022 07 22
GOODMAN & STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOODMAN & STONE
(510), (511) 36 Działalność związana z zarządzaniem funduszami, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe
i inwestycyjne, Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
(210)
(731)

545493
(220) 2022 07 22
WINFLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINFLOOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Deski tarasowe, deski balkonowe, Schody,
stopnie i podstopnie, balustrady, grządki, ogrodzenia, listwy,
parapety, sztachety niemetalowe, Deski elewacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

545510
(220) 2022 07 25
ZIELIŃSKI GRZEGORZ NUSETI POLSKA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
CUKIERNIA DOMOWA TORTINELLA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 29 Przeciery owocowe, Przetworzone owoce, warzywa, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych,
Przekąski na bazie owoców, Przekąski z owoców, Przekąski
na bazie orzechów, Przekąski na bazie warzyw, Desery owocowe, jogurtowe i mleczne, Produkty na bazie mleka takie
jak smakowe desery mleczne, desery mleczne z dodatkami
w postaci, owoców, miąższu owoców, wiórków kokosowych,
bakalii, skórek owocowych, Jogurty, Jogurty smakowe, Kefiry, Kefiry smakowe, Maślanki smakowe, Napoje mleczne lub
na bazie mleka, Puree z warzyw, Przeciery warzywne, Napoje mleczne, 30 Przekąski z produktów zbożowych, batony
zbożowe i energetyczne, z wyjątkiem tych na bazie ciast lub
pieczywa, Płatki śniadaniowe, owsianka, Desery, Mrożone jogurty i sorbety, 31 Świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła,
32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości
witamin, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie soku
z zielonych warzyw, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Soki, Warzywne napoje typu smoothie,
Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Owocowe
napoje typu smoothie, Mieszane soki owocowe, Soki owocowe nie z koncentratu.
545541
(220) 2022 07 25
MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mennica 79 element
(510), (511) 14 Bransolety, Bransolety do zegarków, Małe zegary, Medale ze złota, Metale szlachetne nieprzetworzone
lub półprzetworzone, Monety, Monety do kolekcjonowania,
Monety ze złota, Stopy metali szlachetnych [inne niż do użytku w stomatologii], Sztabki metali szlachetnych, Sztabki
stopu złota, Sztabki złota, Sztaby srebra, Wyroby jubilerskie
pokryte metalami szlachetnymi, Zegarki, Złoto nieprzetworzone lub kute.
(210)
(731)
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(210) 545558
(220) 2021 07 06
(310) 4733258
(320) 2021 02 16
(330) FR
(731) ACCOR, Issy-les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) EMBLEMS
(510), (511) 43 Hotele, Usługi hotelowe, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi restauracyjne, Usługi kafeterii
(bufetów), herbaciarni i barów (z wyjątkiem klubów), Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne, Usługi w zakresie rezerwacji hotelowych dla podróżnych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, Konsultacje i doradztwo w postaci dostarczania informacji z zakresu
tymczasowego zakwaterowania dla podróżnych oraz informacji o restauracjach, Usługi wynajmu sal na konferencje
i zebrania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje
i spotkania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc w hotelach
i restauracjach, Udzielanie informacji online w zakresie rezerwacji miejsc w hotelach i restauracjach, Usługi kamerdynerów, mianowicie serwowanie jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie organizacji pobytów.
545689
(220) 2022 07 29
PREVETO NATURALIS M. CICHOCKI, T. WALCZUK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Preveto
(510), (511) 31 Pasza dla zwierząt tucznych, Preparaty
zbożowe będące paszą dla zwierząt.
(210)
(731)

545690
(220) 2022 07 29
PREVETO NATURALIS M. CICHOCKI, T. WALCZUK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Prezikte
(510), (511) 31 Pasza dla zwierząt tucznych, Preparaty
zbożowe będące paszą dla zwierząt.
(210)
(731)

(210) 545847
(220) 2022 08 03
(731) MEDIAEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDIA EXPERT PLUS
(510), (511) 16 Druki, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Czasopisma i wydawnictwa periodyczne, Gazety, 35 Prowadzenie punktów
sprzedaży następujących towarów: urządzenia kuchenne
elektrotechniczne - pralki, Prasownice elektryczne, Otwieracze do puszek, Roboty kuchenne elektryczne, Suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, Szatkownice do warzyw, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Krajalnice do chleba, Malaksery, Maselnice, Maszynki do siekania,
Urządzenia o napędzie silnikowym do prania, Czyszczenia
i sprzątania pomieszczeń, Maszynki do mięsa, Miksery, Młynki elektryczne, Wyciskacze soków, Nożyczki elektryczne, Odkurzacze do użytku domowego, Rozdrabniarki do odpadów,
Urządzenia do nagrywania, Transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Nośniki danych nagrane i czyste, Dyktafony,
Kalkulatory, Drukarki, Monitory, Dyskietki, Dyski kompaktowe, Kasety, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery i osprzęt
komputerowy, Głośniki, Mikrofony, Aparaty telefoniczne,
Żelazka elektryczne, Zapalniczki elektryczne samochodowe,
Gry telewizyjne, Programy komputerowe i oprogramowanie
komputerów, Kasy sklepowe, Sprzęt przełączający, Transformujący, Akumulatorowy, Baterie, Bezpieczniki, Aparaty
i sprzęt fotograficzny, Wyroby optyczne, Okulary, Urządzenia
elektryczne do ogrzewania przestrzeni, Płynów do gotowa-
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nia, Wentylacji, Chłodzenia, Suszenia, Urządzenia i instalacje
klimatyzacyjne, Elektryczne naczynia do gotowania, Artykuły oświetleniowe, Lampy gazowe i elektryczne, Świeczniki,
Abażury, Żyrandole, Klosze, Obudowy, Zwieszenia do lamp,
Lampki choinkowe, Latarki, Żarówki, Gazowe, Elektryczne,
Gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, Kuchenki
mikrofalowe, Szybkowary, Ekspresy do kawy, Kominki domowe, Grzejniki, Termofory, Klimatyzatory, Frytkownice,
Opiekacze, Rożna, Lodówki, Zamrażarki, Suszarki elektryczne
do bielizny i do włosów, Wentylatory, Okapy kuchenne, Instalacje sanitarne, Zapalniczki do gazu, Rowery, Meble, Druki,
Maszyny do pisania i sprzęt biurowy, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Czasopisma i wydawnictwa periodyczne,
Gazety, Franszyza w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży,
informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku,
doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, Usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów
promocyjnych i reklamowych, projektowania i pośrednictwa
w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe,
pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu
i realizacji transakcji, Przetwarzanie danych i zarządzanie
nimi, Badania i oceny biznesu, Prowadzenie baz danych
związanych z działalnością handlową i magazynowanie,
41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Kongresów i zjazdów, Wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych,
Usługi w zakresie rekreacji, zabawy.
545852
(220) 2022 08 04
STAR DUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOSHI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała.
(210) 545863
(220) 2022 08 04
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) GARDIVOX
(510), (511) 5 Leki, suplementy, wyroby medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

545867
(220) 2022 08 04
KOMITET OBRONY DEMOKRACJI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OBYWATELSKA KONTROLA WYBORÓW KOD Komitet
Obrony Demokracji
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(531) 02.09.15, 26.03.04, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach dane i informacje,
Gazety elektroniczne do pobrania, Muzyka, Filmy i inne rodzaje publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 Materiały drukowane, Artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Afisze, Albumy, Broszury, Prospekty, Plakaty, Publikacje, Ulotki, Gazety, Czasopisma, Periodyki,
Kalendarze, Książki, Materiały promocyjne i reklamowe wykonane z papieru i z tektury, Materiały piśmienne i formularze drukowane, Materiały instruktażowe i szkoleniowe,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Apaszki, Chusty, Bandany, 35 Działalność usługowa w zakresie promocji organizacji społecznych, organizacji pozarządowych zajmujących
się propagowaniem zasad państwa demokratycznego, idei
społecznych, idei i programów gospodarczych, w kontekście
propagowania i ochrony zasad państwa demokratycznego,
Działalność usługowa w zakresie idei państwa demokratycznego, Działalność usługowa w zakresie public relations
wykonywana na rzecz osób, organizacji osób, organizacji
społecznych i pozarządowych propagujących zasady państwa demokratycznego, Obróbka tekstów, Wykonywanie
ekspertyz w zakresie działań marketingowych i doradztwo
w tym zakresie, Usługi w zakresie reklamy, Usługi doradztwa
w zakresie reklamy, Organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Działalność lobbingowa wykonywana na rzecz osób,
organizacji osób i organizacji społecznych i pozarządowych
propagujących zasady państwa demokratycznego, Usługi
wykonywania i udostępniania danych statystycznych, Badania i monitoring rynku pracy, Usługi wyszukiwarek internetowych, Doradztwo w zakresie badania opinii publicznej,
Przeprowadzanie sondaży i badania rynkowe, Usługi gromadzenia, udzielania i przetwarzania informacji handlowej,
Doradztwo specjalistyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe
zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych i bazach danych, Prognozy polityczne, Aukcje publiczne, Usługi wyszukiwania i archiwizowania informacji i reklam w mediach i bazach danych, Prezentowanie
przedmiotów własności intelektualnej w mediach, w tym
przez Internet, Usługi badania rynku i opinii publicznej,
Marketing bezpośredni i marketing wydarzeń (organizowania imprez reklamowych), Sprzedaż filmów i nagrań video
o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i szkoleniowym,
Fotokopiowanie, Materiały reklamowe, Reklama billbordowa,
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy
prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, Marketing
internetowy, Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie aukcji internetowych, Rozpowszechnianie reklam
przez internet, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, 36 Działalność charytatywna
i dobroczynna w zakresie usług finansowych, Organizowanie i zbiórki funduszy na cele dobroczynne, edukacji i wspierania kultury, w kontekście ochrony podstawowych praw
człowieka i zasad państwa demokratycznego, Pośrednictwo
w pozyskiwaniu finansowania tworzenia i realizacji projektów pro publico bono, Finansowanie i sponsorowanie osób
i projektów, Finansowanie projektów społecznych, Administrowanie majątkiem osób trzecich, 41 Publikowanie gazet
w Internecie, Prowadzenie loterii, Publikowanie książek i czasopism, Organizowanie i prowadzenie imprez, konferencji,
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, Wystaw o tematyce edukacyjnej i społecznej, Publikowanie tekstów, także
on-line i na nośnikach, Informacja o książkach, czasopismach,
Usługi cyfrowego obrazowania, Prowadzenie on-line publikacji elektronicznych, Produkcja oraz wypożyczanie filmów
i nagrań video, Organizowanie konkursów edukacyjno-pro-
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mocyjnych o tematyce społecznej w celu propagowania
zasad demokratycznego państwa, Imprezy społeczne, kongresy, Organizowanie i prowadzenia warsztatów (szkolenia)
w celu propagowania zasad demokratycznego państwa,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie balów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów,
Organizowanie konkursów w tym konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie spektakli - usługi impresariów, Usługi reporterskie, Obsługa zjazdów, Doradztwo
zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia)
usługi dostarczania i/lub udostępniania rozrywki, w tym
przez Internet, w szczególności w postaci: gier, programów,
audiobooków (książki mówione), e-booków (książki w formie elektronicznej), filmów, muzyki, Dostarczanie informacji
o rozrywce, w tym przez Internet, Dostęp do usług rozrywkowych w systemie on-line, Publikowanie elektroniczne on-line, Usługi dotyczące edukacji, Informacja o edukacji, Usługi
klubowe w zakresie nauczania, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Wszystkie wyżej wymienione usługi w zakresie promocji i ochrony praw człowieka
i zasad demokratycznego państwa, 42 Kontrolowanie jakości, Działalność naukowa, Działania w zakresie technologii
informacyjnych, w szczególności w dziedzinie ochrony praw
człowieka i zasad działania demokratycznego państwa prawa, w tym weryfikowanie oraz wspomaganie prawidłowego
przebiegu procesów wyborczych różnego typu, Dostarczanie informacji za pomocą słów, obrazów i tekstów na temat
zasad demokratycznego państwa, Spotkania informacyjne
w dziedzinie demokratycznego państwa, Udostępnienie
i obsługiwanie wyszukiwarek internetowych, 45 Usługi
prawne, Usługi polityczne, w tym porady prawne i reprezentacja w celu promowania i obrony praw człowieka, Porady
prawne i reprezentacja w celu promowania i obrony praw
człowieka, Usługi w zakresie lobbingu politycznego, Usługi
lobbystyczne w celu promowania zasady państwa demokratycznego, Prawne doradztwo specjalistyczne, Sporządzanie
prognoz dotyczących zjawisk i zdarzeń politycznych, Przygotowywanie raportów prawnych, Usługi doradcze w zakresie
profesjonalnych porad prawnych, Doradztwo, negocjacje,
lobbing i reprezentacja w dziedzinie praw człowieka, Dostarczanie informacji na temat zagadnień związanych z prawami
człowieka, zasadami demokratycznego państwa, Organizowanie i świadczenie usług prawnych, Usługi informacyjne
prawne, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
Licencjonowanie własności intelektualnej.
545930
(220) 2022 08 05
UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice
(540) (znak słowny)
(540) BIOKONTRA
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty
z mikroelementów dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki
do konserwacji kwiatów, preparaty biologiczne do celów
innych niż medyczne lub weterynaryjne, guano, humus, ka(210)
(731)
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init, kompost, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, wodorosty jako nawóz,
środki do ochrony nasion, 5 Fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw roztoczom, pestycydy, środki chwastobójcze, środki do tępienia szkodników, algicydy, biocydy, środki bakteriobójcze, preparaty do niszczenia grzyba
domowego, środki do tępienia larw, środki do odstraszania
owadów, środki do tępienia ślimaków nagich, środki bakteriobójcze, trutki na szczury, preparaty do zwalczania myszy,
ekstrakty tytoniu owadobójcze, środki odstraszające owady,
środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników,
środki do zwalczania szkodników.

(540) SPEC-POŻ 1989 rok założenia

545947
(220) 2022 08 08
FUNDACJA THE GLOBAL LANGUAGE SYSTEM
POLSKA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TGLS the global language system

(531) 26.02.01, 01.15.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Sprzedaż systemów i urządzeń przeciwpożarowych, Sprzedaż elementów budowlanych w tym drzwi,
bram i okien, 37 Certyfikowane przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego, Certyfikowane przeglądy, konserwacja i naprawa systemów i instalacji przeciwpożarowych,
Przeglądy, montaż, konserwacja, naprawa i modernizacja
systemów i urządzeń przeciwpożarowych, Przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego, Montaż elementów
budowlanych w tym drzwi, bram, okien, Remonty i przebudowy budynków, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów detekcji gazów, Przeglądy, montaż, konserwacja, naprawa i modernizacja urządzeń kontroli dostępu (KD), kamer,
urządzeń transmisyjnych oraz oświetlenia, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, kursów
z zakresu BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, pierwszej
pomocy, próbnych ewakuacji oraz ćwiczeń przeciwpożarowych, 42 Projektowanie i opracowywanie dokumentacji
związanych z instalacjami przeciwpożarowymi i instrukcjami
BHP, 45 Doradztwo prawne i techniczne z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy,
pierwszej pomocy, Sporządzanie opinii, instrukcji oraz kompletnych dokumentacji BHP.

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 Informacje związane z egzaminowaniem,
Organizacja egzaminów [edukacja], Organizacja egzaminów
w celu oceny stopnia dokonań, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów.
(210)
(731)
(540)
(540)

545959
(220) 2022 08 09
BELTA-IWACZ ALEKSANDRA, Mazańcowice
(znak słowno-graficzny)
MAMOLOGIA

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Wydawanie audiobooków, Szkolenia edukacyjne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie
tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Nauczanie i szkolenia, Zapewnianie szkoleń online, Usługi
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Publikowanie
książek, 44 Usługi psychologów.
(210) 545968
(220) 2022 08 09
(731) ŚREDZIŃSKI FRANCISZEK, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

545969
(220) 2022 08 09
BIATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaścianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Grupa Serwisowa

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż systemów i urządzeń przeciwpożarowych, Sprzedaż elementów budowlanych w tym drzwi,
bram i okien, 37 Certyfikowane przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego, Certyfikowane przeglądy, konserwacja i naprawa systemów i instalacji przeciwpożarowych,
Przeglądy, montaż, konserwacja, naprawa i modernizacja
systemów i urządzeń przeciwpożarowych, Przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego, Montaż elementów
budowlanych w tym drzwi, bram, okien, Remonty i przebudowy budynków, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów detekcji gazów, Przeglądy, montaż, konserwacja, naprawa i modernizacja urządzeń kontroli dostępu (KD), kamer,
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urządzeń transmisyjnych oraz oświetlenia, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, kursów
z zakresu BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, pierwszej
pomocy, próbnych ewakuacji oraz ćwiczeń przeciwpożarowych, 42 Projektowanie i opracowywanie dokumentacji
związanych z instalacjami przeciwpożarowymi i instrukcjami
BHP, 45 Doradztwo prawne i techniczne z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy,
pierwszej pomocy, Sporządzanie opinii, instrukcji oraz kompletnych dokumentacji BHP.
545978
(220) 2022 08 08
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) In Post izi

(210)
(731)

(531) 01.07.06, 01.07.10, 01.03.02, 01.03.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Terminale do płatności elektronicznych związanych z usługami
pocztowymi i kurierskimi, Oprogramowanie mobilne oraz
programy komputerowe do obsługi płatności związanych
z usługami pocztowymi i kurierskimi, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie
transakcji kartami kredytowymi, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów
online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów
online, Oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości,
Aplikacje mobilne zabezpieczające, Karty płatnicze, Bankomaty, aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni
reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
Usługi publikowania tekstów reklamowych, Marketing finansowy, Porównywanie usług finansowych online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
online, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży I zakupu towarów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamy online,
Usługi w zakresie zamówień online, Usługi reklamowe i marketingowe online, Promocja sprzedaży, 36 Obsługa płatno-
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ści, Obsługa płatności i przetwarzanie płatności związanych
z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi płatności finansowych, Usługi płatności bezdotykowych, Usługi płatności
bezdotykowych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Usługi
w zakresie elektronicznych płatności związanych z usługami
pocztowymi i kurierskimi, Usługi płatności internetowych
związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi finansowe usługi depozytowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia
towarów, Gromadzenie informacji finansowych, Organizowanie transakcji finansowych, Udzielanie informacji finansowych, Przetwarzanie informacji finansowych, Pośrednictwo
w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych
online, Usługi transakcji finansowych online, Obsługa transakcji finansowych online, Udostępnianie informacji finansowych online, Usługi związane z transakcjami finansowymi,
Usługi rejestrowania automatycznego transakcji finansowych, Odbiór płatności finansowych w domu, Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi finansowych baz danych związane z towarami, Przeprowadzanie
bezgotówkowych transakcji płatniczych, Udostępnianie
i aranżowanie transakcji finansowych, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, Usługi związane
z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Bankowość online, 38 Elektroniczne przesyłanie danych, Usługi przesyłania danych,
Przesyłanie danych za pomocą telekomunikacji, Usługi przesyłania danych za pomocą hasła lub kodu dostępu, Usługi
w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Zapewnienie
dostępu do platform internetowych związanych z nadawaniem, przesyłaniem i odbiorem korespondencji i przesyłek,
Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online,
Usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania
informacji finansowych, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowej
bazy danych dotyczącej działalności finansowej, 39 Usługi
kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie
informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń
pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie,
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek,
Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów,
pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach,
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności,
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych,
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek,
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie,
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [Informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych
osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów

30

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu],
Dostawa towarów, Dostawa przesyłek, Dostawa żywności,
Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa towarów poprzez
kuriera, Dostawa paczek przez kuriera, Odbieranie, transport
i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, 45 Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby [usługi
potwierdzania tożsamości], Usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości, Potwierdzanie tożsamości.
545979
(220) 2022 08 08
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost izi
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.16, 01.07.06, 01.07.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Terminale do płatności elektronicznych związanych z usługami
pocztowymi i kurierskimi, Oprogramowanie mobilne oraz
programy komputerowe do obsługi płatności związanych
z usługami pocztowymi i kurierskimi, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, Oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom
dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online,
Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online,
Oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, Oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich
i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne do uwierzytelniania,
Aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, Aplikacje
mobilne zabezpieczające, Karty płatnicze, Bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej,
Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Marketing finansowy, Porównywanie usług finansowych online, Zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, Reklama związana z transportem i dostawą Reklamy online, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Promocja sprzedaży, 36 Obsługa płatności, Obsługa
płatności i przetwarzanie płatności związanych z usługami
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pocztowymi i kurierskimi, Usługi płatności finansowych,
Usługi płatności bezdotykowych, Usługi płatności bezdotykowych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi,
Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Usługi w zakresie elektronicznych płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi płatności internetowych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi finansowe,
Usługi depozytowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia towarów, Gromadzenie informacji finansowych, Organizowanie
transakcji finansowych, Udzielanie informacji finansowych,
Przetwarzanie informacji finansowych, Pośrednictwo w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych online,
Usługi transakcji finansowych online, Obsługa transakcji finansowych online, Udostępnianie informacji finansowych
online, Usługi związane z transakcjami finansowymi, Usługi
rejestrowania automatycznego transakcji finansowych, Odbiór płatności finansowych w domu, Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi finansowych baz
danych związane z towarami, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Udostępnianie i aranżowanie
transakcji finansowych, Przetwarzanie transakcji płatniczych
za pośrednictwem Internetu, Usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Bankowość online, 38 Elektroniczne
przesyłanie danych, Usługi przesyłania danych, Przesyłanie
danych za pomocą telekomunikacji, Usługi przesyłania danych za pomocą hasła lub kodu dostępu, Usługi w zakresie
elektronicznej transmisji informacji, Zapewnienie dostępu
do platform internetowych związanych z nadawaniem,
przesyłaniem i odbiorem korespondencji i przesyłek, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi
łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowej bazy
danych dotyczącej działalności finansowej, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie
informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń
pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie,
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek,
Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów,
pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach,
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności,
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych,
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek,
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie,
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych
osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów
transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towa-
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rów podczas transportu [informacje dotyczące transportu],
Dostawa towarów, Dostawa przesyłek, Dostawa żywności,
Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa towarów poprzez
kuriera, Dostawa paczek przez kuriera, Odbieranie, transport
i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, 45 Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby [usługi
potwierdzania tożsamości], Usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości, Potwierdzanie tożsamości.
545980
(220) 2022 08 08
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) izi
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.16, 01.07.06, 01.07.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Terminale do płatności elektronicznych związanych z usługami
pocztowymi i kurierskimi, Oprogramowanie mobilne oraz
programy komputerowe do obsługi płatności związanych
z usługami pocztowymi i kurierskimi, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, Oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom
dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online,
Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online,
Oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogramowanie
zabezpieczające, Aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich
i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne do uwierzytelniania,
Aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, Aplikacje
mobilne zabezpieczające, Karty płatnicze, Bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej,
Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Marketing finansowy, Porównywanie usług finansowych online, Zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamy online, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi reklamowe i marketingowe
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online, Promocja sprzedaży, 36 Obsługa płatności, Obsługa
płatności i przetwarzanie płatności związanych z usługami
pocztowymi i kurierskimi, Usługi płatności finansowych,
Usługi płatności bezdotykowych, Usługi płatności bezdotykowych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi,
Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Usługi w zakresie elektronicznych płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi płatności internetowych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi finansowe,
Usługi depozytowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia towarów, Gromadzenie informacji finansowych, Organizowanie
transakcji finansowych, Udzielanie informacji finansowych,
Przetwarzanie informacji finansowych, Pośrednictwo w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych online,
Usługi transakcji finansowych online, Obsługa transakcji finansowych online, Udostępnianie informacji finansowych
online, Usługi związane z transakcjami finansowymi, Usługi
rejestrowania automatycznego transakcji finansowych, Odbiór płatności finansowych w domu, Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi finansowych baz
danych związane z towarami, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Udostępnianie i aranżowanie
transakcji finansowych, Przetwarzanie transakcji płatniczych
za pośrednictwem Internetu, Usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Bankowość online, 38 Elektroniczne
przesyłanie danych, Usługi przesyłania danych, Przesyłanie
danych za pomocą telekomunikacji, Usługi przesyłania danych za pomocą hasła lub kodu dostępu, Usługi w zakresie
elektronicznej transmisji informacji, Zapewnienie dostępu
do platform internetowych związanych z nadawaniem,
przesyłaniem i odbiorem korespondencji i przesyłek, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi
łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowej bazy
danych dotyczącej działalności finansowej, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie
Informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń
pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie,
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek,
Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów,
pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach,
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności,
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych,
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek,
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie,
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych
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osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów
transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu],
Dostawa towarów, Dostawa przesyłek, Dostawa żywności,
Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa towarów poprzez
kuriera, Dostawa paczek przez kuriera, Odbieranie, transport
i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, 45 Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby [usługi
potwierdzania tożsamości], Usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości, Potwierdzanie tożsamości.
(210)
(731)
(540)
(540)

546017
(220) 2022 08 09
KRAWCZYK MATEUSZ PARROT COFFEE, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
parrot coffee
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szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Usługi tłumaczenia symultanicznego, Kursy językowe, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów językowych, Usługi nauki języka obcego,
Usługi nauczania języka angielskiego, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka obcego, Usługi edukacyjne w zakresie nauki
drugiego języka, Wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka obcego, Wypożyczanie nagranych magnetycznych taśm wideo do nauki języka, Wypożyczanie nagrań lub
nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków,
Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów
językowych, 42 Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania,
do tłumaczenia języków, Projektowanie i opracowywanie
elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, Programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych.
546110
(220) 2022 08 11
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO SIĘ BIERZE Z NATURY

(210)
(731)

(531)

03.07.15, 05.03.11, 05.03.99, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów mianowicie kawy, herbaty, naczyń i akcesoriów do picia
oraz parzenia kawy i herbaty pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także internetowym,
43 Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
546055
(220) 2022 08 10
QUEST CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEST FOR ENGLISH
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.06, 03.04.02, 03.04.13
(510), (511) 29 Produkty mleczne, Masło, Masła z dodatkiem
oleju, Masło czekoladowe, Masło kakaowe, Masłopodobne
produkty, Twarogi, Twarożki, Twarogi do smarowania, Serki
ziarniste, Sery, Produkty seropodobne, Serki, Serki kremowe,
Serki homogenizowane, Serki topione, Śmietana, Śmietanka, Tłuszcze jadalne, Jogurt, Mleko, Zsiadłe mleko, Napoje
mleczne, Desery mleczne, Serwatka, Kefir, Maślanka, Mleko
do kawy (zabielacze do kawy), śmietanka do kawy.
546111
(220) 2022 08 11
KALIŃSKA-KOPCIAŁ JUSTYNA BARTNIK MAZOWIECKI,
Bronisławy
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPELLA
(510), (511) 29 Masło z orzechów, Orzechy prażone, Orzechy
przetworzone, Orzechy z przyprawami, Mieszanki owoców
i orzechów, Pasty na bazie orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych.
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.19, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 9 Urządzenia służące do tłumaczenia, Urządzenia do tłumaczenia języków obcych, 41 Edukacja, Edukacja
językowa, Nauczanie języków obcych, Usługi edukacyjne
związane z nauką języków obcych, Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne świadczone przez

546136
(220) 2022 08 12
ROBOT GENTLEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ROBOT GENTLEMAN

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Gry wideo, Gry na konsole, Gry elektroniczne, Gry elektroniczne dla urządzeń
mobilnych, Oprogramowanie do gier komputerowych,
Oprogramowanie do gier wideo, Komputerowe urządzenia
peryferyjne, Zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Programy
(software) do prowadzenia gier komputerowych, Publikacje
w formie elektronicznej dostarczane za pomocą multimedialnej elektronicznej transmisji lub transmisji sieciowej, Filmy wideo, 28 Gry planszowe i urządzenia do hazardu, Przenośne gry komputerowe, Przenośne (podręczne) elektroniczne gry wideo, Elektroniczne gry planszowe, Karty do gry,
Gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, Gry-łamigłówki logiczne,
Automaty do gier, Konsole do gier, Konsole do gier video,
35 Marketing i reklama oraz sprzedaż gier, Usługi związane
z dystrybucją materiałów audio, audio-wizualnych lub drukowanych, 40 Drukowanie książek, czasopism, Drukowanie
fotografii i obrazów z nośników cyfrowych, 41 Usługi rozrywkowe w zakresie gier, gier elektronicznych świadczonych
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie gier komputerowych i video, Usługi w zakresie salonów gry, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe, Udostępnianie gier komputerowych poprzez globalną sieć i/lub Internet, Usługi zapewniania tymczasowego użytkowania gier
nie do pobrania, programów gier i oprogramowania do gier
na komputery, konsole do gier wideo, smartfony, tablety
i przenośne urządzenia elektroniczne, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna.
(210)
(731)
(540)
(540)

546152
(220) 2022 08 13
ROGULSKI MATEUSZ SHOE GO, Sobolew
(znak słowno-graficzny)
SHOE GO!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.04, 26.13.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Usztywniacze do butów, Usztywniacze do obuwia, Wkładki
do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki
do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki pod piętę, Wkładki [obuwie].
(210) 546155
(220) 2022 08 13
(731) KOSSUT KAROL, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) escort
(510), (511) 45 Usługi polityczne, Usługi prawne, Usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi astrologiczne i duchowe, Usługi detektywi-
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styczne, Usługi pogrzebowe, Usługi religijne, Wypożyczanie
odzieży, Eskortowanie w celach towarzyskich, Mentorstwo
[duchowe], Informacje w zakresie mody, Dotrzymywanie
towarzystwa [opieka osobista], Dostarczanie odzieży dla
osób w potrzebie [usługi charytatywne], Dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi charytatywne], Doradztwo w zakresie relacji osobistych, Doradztwo w sprawach
małżeńskich, Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby,
Dochodzenia prowadzone przez detektywów, Biura rzeczy
znalezionych, Agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Agencje osób towarzyszących [społeczne], Agencje
adopcyjne, Agencje matrymonialne, Agencje wprowadzania
do towarzystwa, Biura matrymonialne, Biuro matrymonialne,
Internetowe usługi w zakresie kojarzenia par, Internetowe
usługi zapoznawania osób, Komputerowe usługi randkowe,
Serwis randkowy za pośrednictwem wideo, Usługi agencyjne w zakresie przedstawiania osób, Usługi internetowe
w zakresie umawiania się na randki, swatania i poznawania
osób, Usługi kojarzenia par, Usługi randkowe przez Internet,
Usługi w zakresie randek świadczone przez serwis społecznościowy, Usługi w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera, Monitorowanie alarmu medycznego,
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Opieka
zastępcza, Opieka zastępcza nad dziećmi, Organizowanie
świeckich cywilnych ceremonii ślubnych, Pisanie prywatnych listów, Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych,
Pomoc przy zakładaniu kimono, Pośredniczenie w adopcji,
Poszukiwania genealogiczne, Prowadzenie listy prezentów
ślubnych do wyboru przez osoby trzecie, Przygotowywanie
zindywidualizowanych pudełek z prezentami, Świadczenie
usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka oraz dla ich rodzin, Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących
na choroby zagrażające życiu, Świadczenie usług wsparcia
emocjonalnego rodzinom, Świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących
się w placówkach opieki długoterminowej, Udostępnianie
informacji o modzie, Udostępnianie miejsc grobowych lub
kostnic, Udostępnianie psów przewodników dla osób niewidomych, Usługi agencji detektywistycznych, Usługi agencji
towarzyskich, Usługi biur matrymonialnych, Usługi biura
rzeczy znalezionych, Usługi brafittingu (dobierania biustonoszy), Usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi
dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, Usługi douli, Usługi dozorcze [concierge], Usługi
dozorcze [konsjerż], Usługi genealogiczne, Usługi kaplic ślubnych, Usługi karmienia kotów [podczas nieobecności właściciela], Usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi niań,
Usługi osobistych doradców w zakresie zakupów [personal
shopper], Usługi portierów hotelowych, Usługi serwisów
społecznościowych online, Usługi stania w kolejce, Usługi
towarzyskie, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi
urzędników udzielających ślubu, Usługi w zakresie adopcji
zwierząt, Usługi w zakresie nawiązywania znajomości, Usługi
w zakresie opieki, Usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod
nieobecność rodziców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych, Usługi w zakresie zakupów osobistych dla osób trzecich, Usługi wypożyczania odzieży, Usługi wyprowadzania
psów, Usługi zindywidualizowanej stylizacji ubioru, Wsparcie w żałobie, Wybór prezentów osobistych na rzecz osób
trzecich, Wynajem okularów słonecznych, Wynajem torebek,
Wynajem zegarków, Wypożyczanie baldachimów ślubnych,
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Wypożyczanie biżuterii, Wypożyczanie biżuterii ślubnej, Wypożyczanie kostiumów, Wypożyczanie ozdób osobistych,
Wypożyczanie parasoli, Wypożyczanie torebek ślubnych,
Wypożyczanie ubrań, Wypuszczanie gołębi na specjalne
okazje, Zapewnianie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów chorujących na raka i ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych forów online, Zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody.
546180
(220) 2022 08 16
HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA
A.HANUSIAK-TATARSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) hansped
(510), (511) 39 Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi
przeprowadzkowe, Dostarczanie ładunków drogą lądową,
Dostarczanie ładunków drogą powietrzną, Dostarczanie pojazdów, Dostarczanie towarów, Dostawa ładunków drogą lądową, Fracht, Fracht [przewóz towarów], Obsługa ładunków,
Obsługa ładunków i usługi frachtowe, Odbieranie ładunku,
Przewóz ładunków, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja
ładunków drogą morską, Spedycja towarów drogą lądową,
Spedycja towarów drogą powietrzną, Transport cysternami, Transport drogowy ładunków, Transport kontenerów,
Transport ładunków, Transport ładunku drogą lądową, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport materiałów
budowlanych, Transport pojazdami do ciężkich ładunków,
Transport pojazdów, Transport pojazdów mechanicznych,
Transport pojemników do przewozu ładunków ciężarówką,
Transport pojemników do przewozu ładunków statkiem,
Transport produktów rolnych, Transport ropy naftowej,
Transport samochodowy, Transport żywności w warunkach
chłodniczych, Dostarczanie paliwa, Organizowanie rozładunku towarów, Pakowanie ładunków, Przeładunek kontenerów, Umieszczanie ładunku w pojazdach, Usługi agencji
spedycji towarów, Usługi dostarczania ładunków, Usługi
frachtu lądowego, Usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, Usługi przewozu drogowego kontenerów,
Usługi przewozu ładunków, Usługi spedycji, Usługi spedycji
ładunku drogą lądową, Usługi transportu drogowego, Usługi
transportu ładunków, Usługi transportu pojazdami, Usługi
transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Usługi w zakresie transportu kontenerowego,
Usługi w zakresie transportu drogowego, Usługi wynajmu
pojemników transportowych.
(210)
(731)

546182
(220) 2022 08 16
HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA
A.HANUSIAK-TATARSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) hanspeed
(510), (511) 39 Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi
przeprowadzkowe, Dostarczanie ładunków drogą lądową,
Dostarczanie ładunków drogą powietrzną, Dostarczanie pojazdów, Dostarczanie towarów, Dostawa ładunków drogą lądową, Fracht, Fracht [przewóz towarów], Obsługa ładunków,
Obsługa ładunków i usługi frachtowe, Odbieranie ładunku,
Przewóz ładunków, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja
ładunków drogą morską, Spedycja towarów drogą lądową,
Spedycja towarów drogą powietrzną, Transport cysternami, Transport drogowy ładunków, Transport kontenerów,
Transport ładunków, Transport ładunku drogą lądową, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport materiałów
(210)
(731)
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budowlanych, Transport pojazdami do ciężkich ładunków,
Transport pojazdów, Transport pojazdów mechanicznych,
Transport pojemników do przewozu ładunków ciężarówką,
Transport pojemników do przewozu ładunków statkiem,
Transport produktów rolnych, Transport ropy naftowej,
Transport samochodowy, Transport żywności w warunkach
chłodniczych, Dostarczanie paliwa, Organizowanie rozładunku towarów, Pakowanie ładunków, Przeładunek kontenerów, Umieszczanie ładunku w pojazdach, Usługi agencji
spedycji towarów, Usługi dostarczania ładunków, Usługi
frachtu lądowego, Usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, Usługi przewozu drogowego kontenerów,
Usługi przewozu ładunków, Usługi spedycji, Usługi spedycji
ładunku drogą lądową, Usługi transportu drogowego, Usługi
transportu ładunków, Usługi transportu pojazdami, Usługi
transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Usługi w zakresie transportu kontenerowego,
Usługi w zakresie transportu drogowego, Usługi wynajmu
pojemników transportowych.
546190
(220) 2022 08 16
KUBIAK-KACZMAREK AGATA, Sady;
KURKOWIAK DOROTA, Sady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKORO ŚWIT
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 Bagietki z nadzieniem, Brioszki (drożdżowe
bułeczki), Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Cheeseburgery, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasteczka cebulowe, Ciastka
owsiane, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe
przekąski na bazie zbóż, Hamburgery gotowane i w bułkach,
Hamburgery w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane,
Kanapki z filetem z ryby, Kanapki z frankfurterkami, Kanapki
z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki z kurczakiem,
Kanapki z mięsem, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki
z rybą, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki zawierające
mieloną wołowinę, Kanapki zawierające sałatę, Koreczki, kanapeczki, Nadziewane kanapki, Nadziewany chleb, Opiekane
kanapki z serem i z szynką, Owoce pod kruszonką, Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki z wieprzowiny, Pizza, Pizze [gotowe], Pizze schłodzone, Pizze mrożone, Przekąski na bazie
mąki, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie tortilli,
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski składające się z produktów
zbożowych, Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych,
Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z mąki razowej,
Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej,
Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane
z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wytwarza-
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ne z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z produktów
zbożowych, Rybne kanapki, Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Sandwicze, Solone
wyroby piekarnicze, Spody do pizzy, Spody z ciasta do pizzy,
Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże placki [ciasta],
Tortille, Tostowe opiekane kanapki z serem, Tosty francuskie,
Wrapy z kurczakiem, Wstępnie upieczone spody na pizze,
Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby
piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Zawijana kanapka typu wrap,
Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Cappuccino,
Czekolada pitna, Espresso, Gorąca czekolada, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Herbata, Herbaty, Kakao, Kawa,
Mieszanki herbat, Mrożona kawa, Napoje kawowe, Batony
zbożowe i energetyczne, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Babki pandoro, Babki Panettone, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki
z owocami, Bułki z cynamonem, Ciasteczka solone, Ciastka
serowe, Ciasto na biszkopty, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
Desery czekoladowe, Deser puddingowy na bazie ryżu,
Desery z muesli, Galaretki owocowe [słodycze], Gofry, Gofry
czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Jabłka w cieście, Mleczne
wyroby cukiernicze, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze mączne wyroby
cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze
zawierające mleko, Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki,
Pudding z chleba, Słodkie babeczki Panettone, Słodkie bułki,
Smażone ciasteczka plecione, Tiramisu, Wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze
bezglutenowe, Drożdże i zaczyny, Produkty zbożowe, Ciasto
do pieczenia ciastek, Gryka, przetworzona, Mąka kokosowa
przeznaczona do spożycia przez ludzi, Mąka migdałowa,
Mąka z ciecierzycy, Mąka z soczewicy, Mąka ziemniaczana,
Mąka ziemniaczana do celów spożywczych, Orkisz, przetworzony, Produkty żywnościowe z ciasta, Proso (przetworzone
ziarna), Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przetwory spożywcze na bazie słodu, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi.
(551) wspólne prawo ochronne
546203
(220) 2022 08 16
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU,
Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU
POLISH CHEERLEADING SPORT ASSOCIATION
(210)
(731)
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(531) 26.01.03, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 Prowadzenie usług w zakresie: edukacja
w zakresie tańca i zabaw, Nauczanie tańca, Instruktaż
do gimnastyki, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Usługi związane z organizacją imprez
karaoke, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
Rozrywka lub nauczanie jako usługi klubowe, Organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, Organizacja i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych
w zakresie tańców, Organizowanie i prowadzenie imprez
w celach rozrywkowych w zakresie tańców i sportowym, Organizowanie zawodów sportowych i tanecznych,
Kształcenie praktyczne poprzez pokazy, Organizowanie
konkursów piękności, Organizowanie balów, Nauczanie,
Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Produkcja filmów na taśmach wideo, Producenckie usługi muzyczne,
Prowadzenie zajęć fitness, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Realizacja spektakli, Widowiska rozrywkowe, Wystawianie spektakli na żywo, Realizacja spektakli, Usługi prezenterów muzyki, Usługi trenerskie w zakresie tańców, Poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji kształcenia tanecznego, Reżyserowanie przedstawień,
usługi trenerskie, usługi w zakresie edukacji muzycznej,
usługi związane z dyskotekami.
546234
(220) 2022 08 17
GIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyśmierzyce
(540) (znak słowny)
(540) GIM
(510), (511) 7 Instalacje do pakowania, Ładowarki do pakowania towarów, Maszyny do pakowania próżniowego,
Maszyny do pakowania w kartony, Maszyny do pakowania
w zestawy, Maszyny do pakowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny do wypełniania kartonów,
Maszyny workujące, Mechanizmy robotyczne do przenoszenia, Narzędzia do pakowania [maszyny], Obrabiarki
do pakowania, Pakowarki, Pionowe przenośniki kubełkowe zawierające pomosty taśmowe, Przenośniki taśmowe,
Roboty przemysłowe, Roboty transportowe, Sortownice optyczne, Urządzenia do kopertowania [pakowarki],
Urządzenia do przenoszenia i transportu, Zrobotyzowane
pakowarki, 42 Przemysłowe analizy i usługi badawcze,
Badania techniczne, Kontrola jakości, Opracowywanie
projektów technicznych, Projektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Testowanie maszyn, Testowanie materiałów,
Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania.
(210)
(731)

546236
(220) 2022 08 17
GIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyśmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIM

(210)
(731)
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(531) 01.15.15, 26.02.01, 26.02.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 7 Instalacje do pakowania, Ładowarki do pakowania towarów, Maszyny do pakowania próżniowego,
Maszyny do pakowania w kartony, Maszyny do pakowania
w zestawy, Maszyny do pakowania, Maszyny do sortowania
dla przemysłu, Maszyny do wypełniania kartonów, Maszyny
workujące, Mechanizmy robotyczne do przenoszenia, Narzędzia do pakowania [maszyny], Obrabiarki do pakowania,
Pakowarki, Pionowe przenośniki kubełkowe zawierające pomosty taśmowe, Przenośniki taśmowe, Roboty przemysłowe, Roboty transportowe, Sortownice optyczne, Urządzenia
do kopertowania [pakowarki], Urządzenia do przenoszenia
i transportu, Zrobotyzowane pakowarki, 42 Przemysłowe
analizy i usługi badawcze, Badania techniczne, Kontrola jakości, Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie
maszyn przemysłowych, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Testowanie maszyn, Testowanie
materiałów, Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania.
546277
(220) 2022 08 18
BAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABC wyposażenia

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 20 Meble szkolne, Meble metalowe, Meble
biurowe.
546284
(220) 2022 08 18
GARUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tamkena
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, Enzymy do celów farmaceutycznych, Herbata
lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Kannabidiol do użytku medycznego, Konopie indyjskie do celów
medycznych, Korzenie lecznicze, Mineralne suplementy
diety, Odżywcze suplementy diety, Olejki lecznicze, Pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych,
Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli
mineralnych, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety z białek
serwatkowych, Suplementy diety z drożdży piwowarskich,
Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże,
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety
(210)
(731)
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zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany,
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe w formie plastrów, Tran,
Wody mineralne do celów medycznych, Wywary do celów
farmaceutycznych, Zioła do palenia do celów medycznych,
Zioła lecznicze, 30 Czekolada, Herbata, Kakao, Kawa, Kawa
niepalona, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Miód, Napary ziołowe, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Nielecznicze napoje
na bazie herbaty, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Propolis, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zamienniki kakao, Zioła do celów spożywczych, 32 Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych,
Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje
izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje
sportowe wzbogacane proteinami, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Soki, Soki warzywne [napoje], Syropy do napojów,
Woda [napoje], Woda gazowana, Woda mineralna [napoje],
35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Badanie rynku, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Promocja
towarów przy pomocy influencerów, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi pośrednictwa w handlu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Badania
edukacyjne, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Informacja
o edukacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia],
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie],
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Tworzenie podkastów, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546286
(220) 2022 08 18
JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa
(znak słowno-graficzny)
Wirtualna Domówka Z BARTOSZEM JAGIELSKIM

Nr ZT38/2022
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 38 Transmisje on-line, transmisje on-line
na żywo, wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i artystycznym, Telekomunikacja informacyjna
(w tym strony internetowe), Transfer strumieniowy danych,
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja wideo na żądanie, 41 Usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Usługi w zakresie
produkcji muzycznej, Usługi imprez muzycznych na żywo,
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Muzyczne
usługi wydawnicze, Produkcja muzyczna, Usługi prezenterów muzyki, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych,
Prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, Muzyczna działalność koncertowa, Usługi koncertowo-estradowe, Udostępnianie rozrywki muzycznej i wideo za pomocą
strony internetowej, Usługi rozrywkowe, w tym muzyczne,
dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe, w tym muzyczne, oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom
online.
546295
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX Study Club
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych.

(210)
(731)

546296
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICX STUDY CLUB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.10
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych.
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 5 Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, 44 Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
546304
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane
w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki implantów do celów dentystycznych,
implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej
[protezy], wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne,
amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy
dentystyczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy dentystyczne, łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210)
(731)

546305
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICX
(210)
(731)

546297
(220) 2022 08 18
MENNICA-METALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Septilver AGRO
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane
w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki implantów do celów dentystycznych,
implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej
[protezy], wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne,
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amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy
dentystyczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy dentystyczne, łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
546306
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX-Premium
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane
w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki implantów do celów dentystycznych,
implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej
[protezy], wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne,
amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy
dentystyczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy dentystyczne, łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

546307
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie

Nr ZT38/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICX-Premium

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane
w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki implantów do celów dentystycznych,
implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej
[protezy], wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne,
amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy
dentystyczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy dentystyczne, łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
546308
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX-Active
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe [programy], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne
wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy
dentystyczne, cementy dentystyczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty
i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210)
(731)

Nr ZT38/2022
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546309
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICX-Active
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe [programy], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez
dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne,
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, urządzenia
do użytku przez techników dentystycznych, materiały edukacyjne i instruktażowe.
546310
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX-SmileBridge
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne (cementy -), łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210)
(731)
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546311
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX-Magellan
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe [programy], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez
dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne,
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, urządzenia
do użytku przez techników dentystycznych, materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210)
(731)

546312
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICX-MAGELLAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe [programy], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez
dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne,
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, urządzenia
do użytku przez techników dentystycznych, materiały edukacyjne i instruktażowe.
546313
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX-Imperial
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane
w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki implantów do celów dentystycznych,
implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych,
mosty do implantów do celów dentystycznych, materiały
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(210)
(731)
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(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały
edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
546314
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICX-IMPERIAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne (cementy -), łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
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546315
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) ICX-Royal
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne (cementy -), łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210)
(731)

546316
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICX-ROYAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
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implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne (cementy -), łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
546319
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Sympozjum ICX
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych.
(210)
(731)

546320
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMPOZJUM ICX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546329
(220) 2022 08 19
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Millennium 360°

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie komputerowe
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, Aplikacje do pobrania, Platformy
oprogramowania komputerowego, Sprzęt komputerowy, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Komputerowe
urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele],
Oprogramowanie do wykonywania płatności, Urządzenia
do przetwarzania płatności elektronicznych, Terminale
do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Bankomaty, Elektroniczne terminale płatnicze,
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Terminale do płatności elektronicznych, Elektroniczne bazy
danych, Karty kodowane, Kodowane karty bankowe, Kodowane karty płatnicze, Kodowane karty lojalnościowe, Karty
wielofunkcyjne dla usług finansowych, Kodowane przedpłacone karty płatnicze, Kodowane przedpłacone karty
kredytowe, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych,
Pamięć flash, Pamięci komputerowe, Zapisane pliki danych,
Podcasty do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Portfele
elektroniczne do pobrania, Elektroniczne nośniki danych,
Nagrania wideo, Serwery plików, Serwery komputerowych
baz danych, Etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], 35 Usługi reklamowe i marketingowe, Kampanie marketingowe, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Tworzenie komputerowych baz danych, Zarządzanie
bazami danych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Badania rynku i badania marketingowe, Sporządzanie raportów biznesowych, Zarządzanie aktami finansowymi, Prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, Publikacja treści reklamowych,
Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, 36 Usługi finansowe, Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy
użyciu kart kredytowych, Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart,
Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Usługi bankowe, Home banking, Usługi bankomatów, Usługi dotyczące kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej,
Usługi walutowe, Konsultacje związane z bankowością,
Usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych,
Usługi w zakresie rachunków bankowych, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, Usługi kredytowe, Doradztwo kredytowe, Pożyczki,
Gwarantowanie pożyczek, Transakcje dewizowe, Transakcje
finansowe i monetarne, Usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędnościowymi, Transfer funduszy, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi
w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, Doradztwo
finansowe, Informacje finansowe, Usługi w zakresie informacji finansowych w odniesieniu do skradzionych kart kredytowych, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów
zakupionych przy użyciu kart kredytowych, Wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 38 Udostępnianie komputerowej bazy danych,
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
Udostępnianie forów internetowych online, Elektroniczne
przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości,
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do baz
danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform
w Internecie, Usługi łączności elektronicznej dla banków,
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Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 42 Instalacja
oprogramowania sprzętowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputera, Opracowanie oprogramowania komputerowego,
Naprawa oprogramowania komputerowego, Utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Opracowywanie platform komputerowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Hosting
serwerów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych
i generowania raportów, Aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania,
służącego do realizacji płatności elektronicznych, Hosting
platform transakcyjnych w Internecie, Świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Pomoc
w zakresie technologii informacyjnej, Usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami,
Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania,
Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze, Usługi IT w celu ochrony
danych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 45 Doradztwo prawne.
(210) 546330
(220) 2022 08 19
(731) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Millennium 360°
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie komputerowe
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, Aplikacje do pobrania, Platformy
oprogramowania komputerowego, Sprzęt komputerowy, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Komputerowe
urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele],
Oprogramowanie do wykonywania płatności, Urządzenia
do przetwarzania płatności elektronicznych, Terminale
do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Bankomaty, Elektroniczne terminale płatnicze,
Terminale do płatności elektronicznych, Elektroniczne bazy
danych, Karty kodowane, Kodowane karty bankowe, Kodowane karty płatnicze, Kodowane karty lojalnościowe, Karty
wielofunkcyjne dla usług finansowych, Kodowane przedpłacone karty płatnicze, Kodowane przedpłacone karty
kredytowe, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Karty kodowane stoso-
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wane do elektronicznego transferu transakcji finansowych,
Pamięć flash, Pamięci komputerowe, Zapisane pliki danych,
Podcasty do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Portfele
elektroniczne do pobrania, Elektroniczne nośniki danych,
Nagrania wideo, Serwery plików, Serwery komputerowych
baz danych, Etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], 35 Usługi reklamowe i marketingowe, Kampanie marketingowe, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Tworzenie komputerowych baz danych, Zarządzanie
bazami danych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Badania rynku i badania marketingowe, Sporządzanie raportów biznesowych, Zarządzanie aktami finansowymi, Prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, Publikacja treści reklamowych,
Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, 36 Usługi finansowe, Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy
użyciu kart kredytowych, Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart,
Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Usługi bankowe, Home banking, Usługi bankomatów, Usługi dotyczące kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej,
Usługi walutowe, Konsultacje związane z bankowością,
Usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych,
Usługi w zakresie rachunków bankowych, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, Usługi kredytowe, Doradztwo kredytowe, Pożyczki,
Gwarantowanie pożyczek, Transakcje dewizowe, Transakcje
finansowe i monetarne, Usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędnościowymi, Transfer funduszy, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi
w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, Doradztwo
finansowe, Informacje finansowe, Usługi w zakresie informacji finansowych w odniesieniu do skradzionych kart kredytowych, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów
zakupionych przy użyciu kart kredytowych, Wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 38 Udostępnianie komputerowej bazy danych,
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
Udostępnianie forów internetowych online, Elektroniczne
przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości,
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do baz
danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform
w Internecie, Usługi łączności elektronicznej dla banków,
Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 42 Instalacja
oprogramowania sprzętowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputera, Opracowanie oprogramowania komputerowego,
Naprawa oprogramowania komputerowego, Utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wia-
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domości, Opracowywanie platform komputerowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Hosting
serwerów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych
i generowania raportów, Aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania,
służącego do realizacji płatności elektronicznych, Hosting
platform transakcyjnych w Internecie, Świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Pomoc
w zakresie technologii informacyjnej, Usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami,
Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania,
Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze, Usługi IT w celu ochrony
danych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 45 Doradztwo prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

546333
(220) 2022 08 19
OCIŃSKI MARCIN ROZENTUZJAZMOWANI, Justynów
(znak słowno-graficzny)
NIEZNANI.STUDIO

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.13.99
(510), (511) 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Fotografia, Usługi fotografów, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Montaż filmów fotograficznych, Publikowanie
fotografii.
546369
(220) 2022 08 19
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W RADOMSKU, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Jogurcik deserowy Agatka

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Jogurt, jogurty.
546375
(220) 2022 08 22
LEANOVATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publikacje
drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki, Broszury,
Podręczniki, Papier do pisania, Certyfikaty drukowane, Pisaki,
Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalendarze drukowane,
Papier, Odbitki fotograficzne, Kartki na notatki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań w zakresie działalności
gospodarczej, Reklama, Marketing, Doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie outsourcingu, analiza kosztów, Analiza funkcjonowania firm, Analiza rynku, Dostarczanie
informacji dotyczących działalności gospodarczej, Audyt
finansowy, Audyt działalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo związane z audytami działalności gospodarczej, 41 Szkolenia, Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe,
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo
w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja dorosłych, Edukacja, Informacja o edukacji, Organizowanie i/lub prowadzenie kongresów,
Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów, Organizowanie i/lub
prowadzenie konferencji, Organizowanie i/lub prowadzenie
seminariów, Organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów,
Organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Organizowanie konkursów, Organizowanie kursów szkoleniowych, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów
w celach edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, Przygotowanie tekstów do publikacji, Przygotowywanie programów szkoleniowych, Publikacja broszur,
Publikowanie, Certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, Edukacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą
Internetu, Informacja o edukacji udostępniana on- line, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie materiałów
drukowanych, Publikowanie literatury instruktażowej.
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546395
(220) 2022 08 22
PŁACHTA MAGDALENA, Warszawa;
ROKICIŃSKI ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE FACTORY
(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, Badania przesiewowe
[skriningowe], Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia,
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji
dotyczących zdrowia, Monitorowanie pacjentów, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Ochrona zdrowia, Opieka medyczna
i zdrowotna, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi
w zakresie wybielania zębów, Usługi w zakresie medycznej
pielęgnacji jamy ustnej, Usługi stomatologiczne w zakresie
fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii
implantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia
kanałowego, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi
kliniki dentystycznej, Usługi doradcze dotyczące przyrządów
stomatologicznych, Usługi czyszczenia zębów, Usługi chirurgii
jamy ustnej, Usługi asystenta dentysty, Udzielanie informacji
na temat stomatologii, Stomatologia z sedacją, Stomatologia
kosmetyczna, Pomoc stomatologiczna, Konsultacje dentystyczne, Doradztwo związane ze stomatologią, Chirurgia,
Ambulatoryjna opieka medyczna, Analiza tkanek ludzkich
do celów leczenia medycznego, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Analiza surowicy ludzkiej do celów
leczenia medycznego, Badania medyczne, Badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania przesiewowe,
Badania rentgenowskie w celach medycznych, Chirurgia kosmetyczna, Dopasowywanie protez, Doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, Informacja medyczna, Kliniki, Kliniki
medyczne, Konsultacje medyczne, Medyczne badania osób,
Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Opieka pielęgniarska,
Pomoc medyczna, Organizowanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Poradnictwo medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie
badań medycznych, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji pacjentom
w zakresie zażywania leków, Udzielanie informacji związanych
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z usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości i informacji
w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych do celów
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem
osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, Usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Usługi
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze
dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi
doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, Usługi informacji medycznej,
Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi
lekarskie, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego,
Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny medycznej,
Usługi opieki medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi
w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia
medycznego, Usługi w zakresie przygotowywania raportów
medycznych, Usługi w zakresie szczepień, Usługi w zakresie wkłuwania się do żył, Wykonywanie badań medycznych,
Zapewnianie leczenia medycznego, Opieka pielęgniarska
(Medyczna -), Ośrodki zdrowia, Higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Sporządzanie
raportów dotyczących opieki zdrowotnej, Świadczenie usług
w zakresie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji z zakresu
ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem
ludzi, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki
zdrowotnej, Usługi terapii za pomocą komórek macierzystych,
Usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, Usługi
w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie terapii
mowy, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej,
Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne
dla ciała, Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące urody,
Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, Udzielanie informacji o urodzie, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze
dotyczące urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi pielęgnacji urody.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 546397
(220) 2022 08 23
(731) DUDEK DARIA P.D.D., Unisław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MODULOSY

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Kable sterownicze do maszyn i silników, Regulatory prędkości obrotów silnika, Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, Regulatory prędkości obrotowej do maszyn,
silników i silników elektrycznych, Regulatory prędkości obrotowej [mechaniczne] do maszyn, silników i silników elektrycznych, Lutownice elektryczne, Lampy lutownicze, Spawarki
i lutownice, Lutownice przemysłowe [gazowe], Elektrycznie
nagrzewane lutownice, Urządzenia do lutowania twardego,
Lutowanie gazowe (Przyrządy do -), Urządzenia do lutowania, elektryczne, Lutlampy [palniki do lutowania], Urządzenia
do lutowania rozpływowego, Elektryczne urządzenia do lutowania, Pistolet elektryczny do kleju, Pistolety dozujące klej,
elektryczne, Pistolety elektryczne do kleju, Pistolety do kleju
termotopliwego, Klejarki, Dozowniki kleju sterowane mechanicznie, Urządzenia do lutowania [gazowe], Wiertarki, Szlifierki, Wkrętarki elektryczne, Serwomotory, Serwomechanizmy,
Serwomotory z wbudowanymi urządzeniami kodującymi,
Zasilacze elektryczne [generatory], 9 Przekaźniki, Przekaźniki
elektromagnetyczne, Przekaźniki mocy, Przekaźniki elektryczne, Przekaźniki elektroniczne, Przekaźniki sygnałowe, Przekaźniki półprzewodnikowe, Przekaźniki radiowe, Przekaźniki
poziomu, Elektroniczne przekaźniki miniaturowe, Przekaźniki
wrażliwe na światło, Mikrokontrolery o niskim zużyciu energii, Czujniki temperatury, Czujniki temperatury powietrza,
Czujniki temperatury cieczy chłodzącej, Czujniki temperatury do celów naukowych, Termostaty elektryczne, Regulatory
termostatyczne, Urządzenia sterujące temperaturą, [termostaty], Urządzenia do regulowania temperatury [termostaty],
Urządzenia do regulowania temperatury do pojazdów [termostaty], Urządzenia do regulowania temperatury do maszyn
[termostaty], Termostaty pokojowe, Czujniki ciepła [termostaty], Mechaniczne termostaty pokojowe, Termostaty do pojazdów, Kable USB, Adaptery USB, Ładowarki USB, Przewody
do USB, Pamięci USB [niezapisane], Pamięć USB [pendrive],
Pamięci zewnętrzne USB, Przewody USB do telefonów komórkowych, Sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej],
Termometry, Termometry oporowe, Termometry domowe,
Termometry techniczne, Termometry do mięsa, Cyfrowe termometry do mięsa, Termometry nie do celów medycznych,
Termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, Termometry elektroniczne, inne niż do celów medycznych, Kable
pomiarowe, Kable elektroniczne, Kable elektryczne, Kable
połączeniowe, Kable taśmowe, Kable wideo, Kable do drukarek, Kable do baterii, Elektryczne kable połączeniowe, Elektryczne kable interfejsowe, Kable elektryczne pośrednie, Kable
do komputerów, Kable do multimetrów, Kable do przekaźników radiowych, Kable do synchronizacji danych, Elastyczne kable płaskie, elektryczne, Kable do transmisji sygnału elektrycznego, Kable wykorzystywane w sieci Ethernet, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video
i telekomunikacji, Regulatory napięcia, Regulatory napięcia
statycznego, Indukcyjne regulatory napięcia, Regulatory na-
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pięcia do pojazdów, Regulatory napięcia do energii elektrycznej, Elektroniczne regulatory mocy, Rezystory elektryczne, Rezystory indukcyjne, Rezystory zmienne, Oporniki [rezystory],
Oporniki elektryczne [rezystory], Rezystory nastawne [potencjometry], Kondensatory, Kondensatory dostrojcze, Kondensatory mocy, Kondensatory elektroniczne, Kondensatory stałe,
Kondensatory ceramiczne, Kondensatory wysokiego napięcia,
Monolityczne kondensatory ceramiczne, Kondensatory elektryczne [do urządzeń telekomunikacyjnych], Potencjometry
cyfrowe, Regulatory temperatury, Regulatory temperatury
wody, Matrycowe regulatory temperatury, Czujniki odległości,
Czujniki, Czujniki światła, Czujniki zanieczyszczenia, Czujniki
ciepła, Czujniki termistorowe, Czujniki synchroniczne, Czujniki
optyczne, Czujniki przeciwpożarowe, Czujniki ognia, Czujniki
ciśnienia, Czujniki magnetyczne, Czujniki przyspieszenia, Czujniki elektryczne, Czujniki tensometryczne, Czujniki wilgotności, Czujniki zbliżeniowe, Czujniki piezoelektryczne, Czujniki
biologiczne, Czujniki dymu, Czujniki zderzenia, Czujniki elektroniczne, Czujniki wibracji, Czujniki elektrooptyczne, Czujniki płomieni, Czujniki gazu, Czujniki fotoelektryczne, Czujniki
ultradźwiękowe, Czujniki kątowe, Czujniki laserowe, Czujniki
zasięgu, Czujniki oscylacyjne, Czujniki ruchu, Czujniki zajęcia,
Czujniki cyfrowe, Kontrolery czujników, Czujniki strumienia
magnetycznego, Magnetyczne czujniki oporowe, Czujniki poziomu paliwa, Elektroniczne czujniki ciśnienia, Czujniki tlenku
węgla, Czujniki do silników, Czujniki poziomu płynu, Czujniki
punktu rosy, Czujniki kontroli obrotów, Czujniki poziomu wypełnienia, Urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Czujniki
dotykowe pojemnościowo-projekcyjne, Czujniki wykrywające
otwieranie i zamykanie drzwi, Mierniki, Mierniki napięcia, Mierniki wilgotności, Mierniki kwasowości, Mierniki elektroniczne,
Mierniki uniwersalne, Mierniki inteligentne, Cyfrowe mierniki
pH, Mierniki do pomiaru wilgotności, Mierniki temperatury
do użytku przemysłowego, Mierniki temperatury do użytku
domowego, Testery tranzystorów, Testery prądu, Testery układów elektrycznych, Testery elektryczne [próbniki napięcia],
Zestawy układów scalonych, Zestawy kontrolne transmisji
sygnałów, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, Odtwarzacze MP3, Przetworniki prądu, Przetworniki, Przetworniki analogowe, Przetworniki elektryczne,
Przetworniki częstotliwości, Przetworniki napięcia, Przetworniki prądu stałego, Przetworniki napięcia na prąd, Przetworniki
prądu stałego/prądu zmiennego, Sterowniki do serwomotorów, Sterowniki elektroniczne do serwosilników, Modulatory, Moduły komputerowe, Moduły z obwodami scalonymi,
Moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], Zasilacze sieciowe,
Elektroniczne zasilacze, Zasilacze sieciowe [baterie], Zasilacze
napięcia stabilizowanego, Zasilacze prądu stałego, Zasilacze
niskiego napięcia, Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Włączniki światła, Konwertery sygnałów, Konwertery poziomów,
Konwertery prądu stałego, Konwertery prądu stałego/prądu
zmiennego, Wyświetlacze, Wyświetlacze ciekłokrystaliczne,
Wyświetlacze elektroniczne, Wyświetlacze LED, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], Wyświetlacze z diodami LED, Ekrany
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Programatory czasowe, Moduły przerywające, Moduły zasilania, Modulatory kodowania, Modulatory częstotliwości, Moduły układów scalonych,
Moduły rozszerzenia pamięci, Elektroniczne moduły kodujące,
Modulatory częstotliwości radiowych, Urządzenia do modulacji częstotliwości, Moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, Cyfrowe moduły wejścia/wyjścia [I/O], Analogowe
moduły wejścia/wyjścia [I/O], Moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających
z internetu przedmiotów, Stabilizatory napięcia, Stabilizatory
częstotliwości, Stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych,
Włączniki dotykowe, Programowalne timery, Elektryczne timery, Timery uniwersalne, Gniazdka elektryczne zawierające
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timery, Timery do urządzeń automatycznych, Odtwarzacze
audio, Odtwarzacze dźwięku, Ściemniacze światła, Elektryczne ściemniacze światła, Modulatory światła, Klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, Miarki [przyrządy miernicze], Karty
pamięciowe, Karty pamięci SD, Elektroniczne karty-klucze,
Zasilacze wysokonapięciowe, Głośniki, Głośniki bezprzewodowe, Urządzenia GPS, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego.
(210) 546398
(220) 2022 08 23
(731) JANKOWSKI MICHAŁ EMEREST, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMEREST
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna,
Mechanizmy kontroli dostępu, Urządzenia zabezpieczające
i ochronne, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące,
Kontrolery i regulatory, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Elektroniczne urządzenia zabezpieczające
przed kradzieżą, Alarmy zapobiegające kradzieży [inne niż
do pojazdów], Elektryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], Mikroprocesory z zabezpieczeniami, Karty kodowane z funkcjami
zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, Wykrywacze
[detektory], Detektory magnetyczne, Detektory ruchu,
Detektory drgań, Ręczne detektory metalu, Wykrywacze
[detektory] przedmiotów metalowych, Urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie kodowanych kartach,
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, Urządzenia do kopiowania, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu
komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja
serwerów, 45 Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia,
Usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, Analiza odcisków palców, Doradztwo w dziedzinie
kradzieży danych i kradzieży tożsamości, Kontrola fabryk dla
celów bezpieczeństwa, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ocena bezpieczeństwa, Ocena ryzyka w zakresie
ochrony, Ochrona obiektów i sprzętu, Ochrona obiektów
za pośrednictwem zdalnych systemów monitorowania,
Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi
detektywów sklepowych, Usługi doradztwa w dziedzinie
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw handlo-
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wych i przemysłowych, Usługi monitoringu, Znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia, Usługi zabezpieczania
budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

546427
(220) 2022 08 23
BĄK IGOR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Fani Auta

(531) 01.01.04, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z detergentami do samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z detergentami do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami do mycia samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami do mycia samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami czyszczącymi do samochodów,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami czyszczącymi do samochodów.
546430
(220) 2022 08 23
AGRORAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutoryż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRORAY.pl
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 26.11.01, 26.11.13, 24.17.02, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne,
Maszyny rolnicze, Maszyny rolnicze do kultywacji ziemi.
546432
(220) 2022 08 23
LADY LINGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Samanta GLAMOUR

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.08
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna, Odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Sprzedaż
hurtowa, detaliczna i przez Internet: bielizny, odzieży, obuwia, kosmetyków i galanterii odzieżowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

546439
(220) 2022 08 23
POLKOWSKI ŁUKASZ, Białystok
(znak słowno-graficzny)
TYPOWY VAPER

(531) 01.15.11, 26.13.25, 01.15.03, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z papierosami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania w papierosach
elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania w papierosach elektronicznych.
546442
(220) 2022 08 23
LEMBERGER BRAUEREI ODDZIAŁ W POLSCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lemberger Sława bohaterom!
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546445
(220) 2022 08 23
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielmar
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
Margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze
roślinne.
546446
(220) 2022 08 23
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Bielmar
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
Margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze roślinne.
(210)
(731)

546447
(220) 2022 08 23
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roślinna MR
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
Margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze
roślinne.
(210) 546473
(220) 2022 08 24
(731) SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 25.01.15, 25.01.17, 03.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo.
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(531) 26.01.01, 26.05.06, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, przesyłania, odtwarzania lub przetwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne
nośniki danych, Nagrane dyski, Dyski magnetyczne, Oprogramowanie i programy komputerowe, Aplikacje mobilne i internetowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Publikacje elektroniczne, Prezentacje multimedialne, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Urządzenia do przetwarzania informacji, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe
do zarządzania informacjami, Akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mobilnych, 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama w internecie dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, 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, Usługi w zakresie logistyki
takie jak zarządzanie logistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w kanałach dystrybucji, Usługi obsługi klienta w zakresie
przyjmowania reklamacji i zwrotów, Outsourcing w zakresie
usług logistycznych, Usługi pośrednictwa handlowego, 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 leasingowe, Leasing
finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 39 Krajowy i międzynarodowy transport
drogowy, lotniczy i morski, Logistyka transportu, Spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, Usługi w zakresie dostarczania
towarów, dostarczania paczek, przesyłek oraz korespondencji,
Fracht oraz pośrednictwo frachtowe, Magazynowanie, dystrybucja towarów, Konfekcjonowanie, pakowanie towarów, składowanie, metkowanie do celów transportu, Wynajmowanie
magazynów, Wypożyczanie pojazdów, Rozładunek, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem aplikacji, Śledzenie i namierzanie
wysyłek [informacja o transporcie], Usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, Usługi w zakresie monitorowania towarów,
Usługi informacyjne w powyższym zakresie, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 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 kom-
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puterowego, Instalacja oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Udostępnianie oprogramowania komputerowego, 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, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie
utrzymywania stron internetowych, 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.
546481
(220) 2022 08 25
INSEKT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrągowo
(540) (znak słowny)
(540) Polpest
(510), (511) 37 Dezynfekcja, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, Dezynfekcja pomieszczeń, Dezynfekcja
powierzchni we wnętrzach domowych do celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusów i mikroorganizmów,
Dezynfekcja powierzchni we wnętrzach budynków, Deratyzacja, Fumigacja, Fumigacja budynków przeciw szkodnikom, Fumigacja towarów przeciw szkodnikom, Zwalczanie szkodników, Zwalczanie szkodników w budynkach,
Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych,
Zwalczanie szkodników w związku z ptakami, Sprzątanie
nieruchomości, Sprzątanie domów, Sprzątanie hoteli,
Sprzątanie fabryk, Sprzątanie sklepów, Sprzątanie szkół,
Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie zakładów przemysłowych,
Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie budynków
użyteczności publicznej, Sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, Sprzątanie budynków biurowych i lokali
handlowych, Udzielanie informacji związanych z dezynfekcją słuchawek telefonicznych.
(210)
(731)

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

546485
(220) 2022 08 25
SZPILSKI DANIEL, Józefów
(znak słowno-graficzny)
SUSHI GO
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(531) 26.05.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji
serwujących tempurę, Usługi restauracji japońskich.
546495
(220) 2022 08 25
MNCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MindWell

(210)
(731)
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(531) 26.03.06, 26.01.10, 27.05.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do eksploracji
danych, Oprogramowanie do zarządzania danymi, 42 Badania i rozwój w zakresie nauki, Medyczne badania naukowe,
Badania naukowe do celów medycznych, Badania kliniczne.
(210) 546503
(220) 2022 08 25
(731) SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Gortoniusz Polson
(510), (511) 16 Książki.
546507
(220) 2022 08 25
ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Władysławów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOGUCKI

(210)
(731)

(531) 02.09.23, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 Poradniki, Materiały edukacyjne piśmiennicze, Książki, Gazety i czasopisma, Notatniki, Materiały piśmienne, Długopisy, Pióra, Ołówki, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Broszury, Kartki do notowania, Kalendarze,
Plakaty, Naklejki, 41 Szkolenia w zakresie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii, Organizowanie warsztatów, sympozjów, konferencji,
kursów i wykładów w zakresu psychoedukacji, Webinaria
w zakresu psychoedukacji, 44 Usługi psychologów i psychoterapeutów, Badania psychologiczne, Doradztwo i konsultacje psychologiczne, Opieka i leczenie psychologiczne,
Terapie psychologiczne, Przeprowadzanie testów, badań
i ocen psychologicznych, Przygotowanie profilów psychologicznych.
546498
(220) 2022 08 25
RADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Iława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O.K WALL

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 29.01.13, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 20 Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, 24 Dekoracje ścienne z tkanin, 27 Ścienne dekoracje,
nietekstylne.
546501
(220) 2022 08 25
4 MEDICINE REK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 MEDICINE

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.05,
26.04.06, 26.04.18, 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: środki czyszczące, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nabiał i substytuty nabiału,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: zioła suszone, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zioła przetworzone, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zioła świeże, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nieprzetworzone
zioła, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: orzechy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: liofilizowane warzywa, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: konserwowane warzywa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: warzywa świeże, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: warzywa suszone, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: warzywa marynowane, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: warzywa preparowane, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
surowe warzywa, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nieprzetworzone warzywa,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: warzywa przetworzone, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: warzywa mrożone, Usługi sprzedaży detalicznej związane
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z następującymi produktami: grzyby, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: owoce przetworzone, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: owoce świeże, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: mięso
i wyroby mięsne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki czyszczące, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: nabiał
i substytuty nabiału, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: zioła suszone, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
zioła przetworzone, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: zioła świeże, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: nieprzetworzone zioła, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
orzechy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: liofilizowane warzywa, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: konserwowane warzywa, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: warzywa świeże, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: warzywa suszone, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: warzywa marynowane,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: warzywa preparowane, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: surowe warzywa, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: nieprzetworzone warzywa, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: warzywa przetworzone, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: warzywa mrożone, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: grzyby, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: owoce przetworzone, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: owoce
świeże, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: mięso i wyroby mięsne.
(210)
(731)
(540)
(540)

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

Nr ZT38/2022

546514
(220) 2022 08 25
LEWY JAROSŁAW ZPH JARO, Łask
(znak słowno-graficzny)
SUPER PELLET

(531) 02.01.22, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy,
Pastylki paliwowe, Granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, Granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], Wióry drewniane
do użytku jako paliwo, Węgiel drzewny pochodzenia
roślinnego, Węgiel o niskiej zawartości popiołu, Węgiel
z drzew owocowych do stosowania jako paliwo, Paliwa
stałe, Bezdymne mieszaniny w postaci stałej do użytku
jako paliwa, Paliwo z biomasy.
546517
(220) 2022 08 24
DRIVELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DL DRIVELAND

(210)
(731)

546513
(220) 2022 08 25
LEWY JAROSŁAW ZPH JARO, Łask
(znak słowno-graficzny)
Norka Cat’s
(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie konferencji, Usługi w zakresie wystaw dla
celów rozrywkowych, Usługi w zakresie wystaw w celach
edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji.
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 31 Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Piasek
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Ściółka dla
zwierząt, Piasek do kuwet, Podściółka do kuwet dla kotów.

546520
(220) 2022 08 25
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT38/2022
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(540) T CHRUU paczka CZIPSY ZIEMNIACZANE SMAK
FROMAGE
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(540) Sidovski.com WHEELS AND SUSPENSION SHOP

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
z związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesorii samochodowych.

(531)

08.07.08, 11.03.20, 26.13.01, 26.07.25, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Chipsy ziemniaczane.
546522
(220) 2022 08 25
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 T CHRUU paczka CHIPSY ZIEMNIACZANE SMAK
SOLONE
(210)
(731)

(531) 08.07.08, 11.03.13, 27.05.01, 26.07.25, 29.01.15
(510), (511) 29 Chipsy ziemniaczane.
(210)
(731)
(540)
(540)

546537
(220) 2022 08 26
WÓJCIK KRZYSZTOF, Domasław
(znak słowno-graficzny)
M METOB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.18
(510), (511) 40 Obróbka metali.
(210) 546540
(220) 2022 08 26
(731) CIELEPAK GRZEGORZ SIDOVSKI.COM, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)

546541
(220) 2022 08 26
ROBYG MARKETING I SPRZEDAŻ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RYTM MOKOTOWA
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, 37 Budownictwo mieszkaniowe.
(210)
(731)

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

546543
(220) 2022 08 25
RUMYANTSEV DMITRY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
artu

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.08
(510), (511) 11 Abażury do źródeł światła, Architektoniczne
oprawy do oświetlenia, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Elektryczne urządzenia oświetleniowe
do wnętrz, Elementy oświetleniowe, Lampki nocne, Lampki
biurkowe, Listwy świetlne, Oprawki do lamp, Oświetlenie
nastrojowe, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie ścienne,
Oświetlenie sufitowe, Stojące lampy, Żyrandole, Oświetlenie dekoracyjne, 20 Bambus, Biurka, Blaty [części mebli],
Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane
pokrowce na meble, Drewniane skrzynie, Drewniane ramki
na zdjęcia, Drewniane ramy do obrazów, Drewniane żaluzje, Drzwi do mebli, Duże wyściełane fotele, Dzieła sztuki
z bambusa, Dzieła sztuki z bursztynu, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Ekrany działowe
w formie mebli, Elementy meblowe, Elementy wnętrza szaf,
Etażerki, Elementy zawieszające do zasłon, Figurki drewniane, Figury z tworzyw sztucznych, Fotele, Fotele biurowe,
Fotele rozkładane w łóżka, Fotele wypoczynkowe, Fronty
do szaf i szafek, Gabloty [meble], Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, Karnisze, Komody, Konsole, Kufry [szafki],
Kosze drewniane, Kosze niemetalowe, Kredensy, Kredensy,
toaletki, komody, Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła konferencyjne, Kwietniki [meble], Łapacze snów [dekoracje], Leżaki, Łóżeczka dla dzieci, Łóżka, Łóżka, pościel, materace,
poduszki, Lustra i lusterka stojące, Lustra łazienkowe, Lustra
[meble], Lustra ścienne, Materace, Meble, Meble biurowe,
Meble dla dzieci, Meble dla zwierząt domowych, Meble
ogrodowe, Meble skórzane, Meble tapicerowane, Modele
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ozdobne z tworzyw sztucznych, Okiennice wewnętrzne,
Ozdobne lustra, Podnóżki, Poduszki, Poduszki ozdobne,
Pojemniki drewniane, Posłania dla zwierząt, Pufy [meble],
Ramy, Ramki do obrazków i zdjęć, Ramy do luster, Regały,
Rolety okienne, Skrzynie [meble], Sofy, Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stojaki na czasopisma, Stojaki na kwiaty,
Stojaki na parasole, Stojaki na płaszcze, Stojaki na wino [meble], Stoliki nocne, Stoliki, Stoły, Szafki, Szkatułki, Szezlongi,
Tablice ogłoszeniowe, Tablice korkowe, Toaletki, Wieszaki
do ubrań, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz,
Zestawy mebli, Poduszki dekoracyjne, 21 Gliniane donice,
Donice szklane, Donice ceramiczne, Ozdobne donice ceramiczne, Donice do roślin, Donice z tworzyw sztucznych,
Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Bibeloty
z porcelany, Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne ozdoby,
Dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Figurki ceramiczne,
Figurki szklane, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia
stołowe wykonane z porcelany, Ozdoby kryształowe, Ozdoby ceramiczne, Ozdoby szklane, Buteleczki, Butelki do picia,
Butelki, Ceramiczne serwisy do kawy, Cukiernice, Doniczki
do kwiatów, Doniczki do roślin, Dozowniki do detergentów, Dozowniki do mydła w płynie, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do przypraw, Dozowniki do serwetek,
Dozowniki do ręczników papierowych, Dzbanki, Ekspresy
do kawy, nieelektryczne, Filiżanki, Foremki, Karafki [na alkohol], Kieliszki, Kosze do użytku domowego, Kubki, Łyżki
do butów, Miseczki, Młynki do przypraw (Nieelektryczne
-), Młynki do użytku domowego, ręczne, Mydelniczki, Naczynia, Podajniki na serwetki do użytku domowego, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Rękawice
kuchenne, Rozpylacze zapachowe, Słoiki, Serwisy [zastawy
stołowe], Stroiki na świece, Świeczniki, Szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, Tace do użytku domowego, Talerze, Termosy, Zastawa stołowa, 24 Bielizna
stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Bieżniki stołowe,
Dekoracje ścienne z tkanin, Kapy na łóżka, Kołdry, Koce
na kanapę, Lambrekiny, Narzuty, Narzuty na łóżka, Obrusy,
Okienne tkaniny dekoracyjne, Pokrowce na kanapy, Pokrowce na krzesła, Pokrowce na poduszki, Pokrycia mebli
z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Prześcieradła, Ręczniki,
Przykrycia na łóżka, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tkaniny
do wyposażenia wnętrz, Zasłony, Zasłony okienne, Firanki
koronkowe.
546544
(220) 2022 08 25
MŁOTKOWSKA BEATA, MŁOTKOWSKI JACEK
CENTRUM ZOOLOGICZNE REKIN SPÓŁKA CYWILNA,
Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAJKA

Nr ZT38/2022

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 03.01.08, 03.07.17
(510), (511) 31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły
spożywcze dla szczeniąt, Artykuły spożywcze dla zwierząt
na bazie mleka, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Ciastka słodowe dla zwierząt, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne
przysmaki dla zwierząt domowych, Karma dla kotów, Karma
dla psów, Karma dla zwierząt domowych, Karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, Kości dla psów, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt
domowych, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, Preparaty spożywcze dla kotów, Puszkowane pożywienie dla psów, Żywność dla ryb akwariowych, Żywność
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt.
(210) 546545
(220) 2022 08 25
(731) EKIERT KAMIL REVENTO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) REVENTO
(510), (511) 7 Odkurzacze, Odkurzacze bezprzewodowe,
Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze samochodowe, Elektryczne domowe odkurzacze, 9 Kamery cofania do pojazdów, Kamery
do monitorowania tzw. „martwego pola” w samochodach,
Kamery do pojazdów, Kamery szybkoobrotowe, Kamery wideo do analizy uderzenia golfowego, Słuchawki, Słuchawki
[zakładane na głowę], Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki do smartfonów, Słuchawki muzyczne, Słuchawki z mikrofonem do komunikacji, Słuchawki z redukcją hałasu, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, 11 Lampy do bezpiecznego oświetlenia, Lampy elektryczne do oświetlenia
wnętrz, Lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego,
Lampy oświetleniowe, Oświetlenie dachowe [lampy], Wentylatory elektryczne [do użytku domowego], Wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, Wentylatory pokojowe,
Wentylatory sufitowe, 12 Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci,
Foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, Foteliki bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci w pojazdach,
Przenośne foteliki dziecięce do samochodów, Samochodowe foteliki dziecięce, 20 Meble ogrodowe, Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble
ogrodowe wykonane z metalu, Meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546546
(220) 2022 08 26
ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Lewandowska

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole i parasolki, Laski, kijki marszowe
i trekkingowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierząt, Laski do chodzenia, Imitacje skóry, Skóra i imitacja skóry, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210)
(731)

546547
(220) 2022 08 26
MEDICSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków

Nr ZT38/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICSTAR

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
odzieży ochronnej do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży ochronnej do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży
ochronnej do celów chirurgicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży ochronnej do celów chirurgicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546548
(220) 2022 08 26
ANGERMAN ADAM ORTODONCJA, Opole
(znak słowno-graficzny)
ADENTA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.10, 26.11.13
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

546549
(220) 2022 08 26
JARKA JOLANTA ORTODONCJA, Opole
(znak słowno-graficzny)
ORTODONCJA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.16
(510), (511) 44 Usługi ortodontyczne.
546553
(220) 2022 08 26
STUROMEDICA D. RADZIKOWSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nadarzyn
(540) (znak słowny)
(540) STUROMEDICA
(510), (511) 10 Worki stomijne, Aparatura stomijna, Urządzenia medyczne do celów urologicznych, Torebki na mocz,
Worki na mocz, Worki do użytku chirurgicznego służące
do zbierania moczu, Worki do celów medycznych służące
do zbierania próbek moczu, Urządzenia i instrumenty medyczne, Medyczne worki drenażowe do gromadzenia moczu
po zabiegu nefrostomii, Cewniki, Cewniki do celów medycznych, Cewniki urologiczne, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Artykuły ortopedyczne, 35 Usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
(210)
(731)

53

i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546555
(220) 2022 08 26
KUCHARZEWSKI KAROL, Lublin
(znak słowno-graficzny)
GALERIA PRZYSTANEK

(531) 17.01.02, 17.01.09, 27.05.01, 27.03.15, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi online z zakresu nawiązywania
kontaktów biznesowych, Usługi pośrednictwa w handlu,
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych,
Kampanie marketingowe, Marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], Marketing finansowy, Marketing internetowy,
Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Marketing ukierunkowany, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Promocja sprzedaży, Promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, Promowanie działalności gospodarczej, Promocyjne usługi handlowe, Promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów
kart rabatowych, Publikacja reklam, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie planów marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Reklama zewnętrzna, Telemarketing, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi marketingowe, Organizowanie
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Organizowanie
zakupów zbiorowych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi biurowe
dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 36 Usługi
ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Pośrednictwo
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ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(210) 546563
(220) 2022 08 28
(731) ILMER MAREK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NJUCOLOR
(510), (511) 2 Farby.
(210) 546564
(220) 2022 08 28
(731) BUK SAMBOR, Łuków
(540) (znak słowny)
(540) Ruch Systemu Miłości
(510), (511) 35 Doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), Impresariat w działalności artystycznej, Sporządzanie statystyk politycznych, Rekrutacja
ochotników politycznych, Polityczne badania sondażowe,
Rekrutacja działaczy politycznych, Usługi reklamy politycznej, 41 Doradztwo zawodowe, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe i coaching, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Nauczanie na temat
wody pod kątem ekologii, Nauczanie terapii w zakresie pracy
z ciałem, Nauczanie w szkołach podstawowych, Nauczanie
w szkołach średnich, Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, Nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Nauczanie
w zakresie zdrowia, Nauczanie w zakresie ziołolecznictwa,
Nauczanie wspomagane komputerowo, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], Nauczanie i szkolenia, Edukacja językowa, Edukacja (informacje dotyczące -), Edukacja (informacje o -),
Edukacja [nauczanie], Edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja
religijna, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Obozy letnie
[rozrywka i edukacja], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka],
Sympozja związane z edukacją, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją
i szkoleniami, Usługi szkół [edukacja], Usługi przedszkolne
[edukacja lub rozrywka], Wyższe uczelnie [edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem,
Budowanie zespołu (edukacja), Wyznaczanie standardów
edukacyjnych, Wyznaczanie standardów szkoleń, Szkolenie
i coaching w dziedzinie debat politycznych, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, Usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, 45 Badania i analizy
polityczne, Usługi komunikacji politycznej, Usługi polityczne,
Usługi w zakresie lobbingu politycznego, Usługi informacji
politycznych, Porady polityczne, Organizowanie spotkań
politycznych, Doradztwo w zakresie kampanii politycznych,
Doradztwo polityczne, Ochrona własności intelektualnej.

Nr ZT38/2022

546566
(220) 2022 08 28
MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Gdańsku

(210)
(731)

(531)

02.01.10, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 27.05.01, 28.05.99, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem ludzi,
Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie,
Badania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja
woskiem, Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja,
Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających
środki odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska,
Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek
krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała,
Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia
z udziałem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących
osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kierunku
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji
(ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych
do celów transplantacji medycznej, Usługi dentystyczne, Usługi
doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi
ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne,
Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet,
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze,
Usługi psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek,
Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi
terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod
kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt,
Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie
muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi
w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwierząt,
Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów,
Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów
medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń
do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia.
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(210)
(731)

546567
(220) 2022 08 28
MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Katowicach

(210)
(731)

(531)

(531)

02.01.10, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 27.05.01, 28.05.99, 29.01.14
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe,
Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska,
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską
lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania,
Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn,
Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia,
Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków
recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń
koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi
farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi
ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów,
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun,
Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego
zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne,
Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie
higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie
muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej,
Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą
in vitro, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów
chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego
i leczenia, Zooterapia.
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546568
(220) 2022 08 28
MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Krakowie

02.01.10, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 27.05.01, 28.05.99, 29.01.14
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe,
Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska,
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską
lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania,
Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn,
Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia,
Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków
recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń
koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi
farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi
ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów,
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun,
Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego
zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne,
Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie
higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie
muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej,
Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą
in vitro, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów
chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego
i leczenia, Zooterapia.
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(210)
(731)

546569
(220) 2022 08 28
MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Poznaniu

(210)
(731)

546570
(220) 2022 08 28
MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Szczecinie

(531) 29.01.14, 27.05.01, 28.05.99, 26.01.14, 02.01.10
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka,
Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie
zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych
w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska,
Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie
próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności,
Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką,
Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Udostępnianie
zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne,
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań
przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD),
Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych
do celów transplantacji medycznej, Usługi dentystyczne,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej,
Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, Usługi salonów
fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi solariów,
Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie
medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie muzykoterapii,
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie
szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwierząt,
Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro,
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie
włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz
do celów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie
urządzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 28.05.99, 26.01.14, 02.01.10
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka,
Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie
zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych
w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska,
Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie
próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności,
Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką,
Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Udostępnianie
zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne,
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań
przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD),
Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych
do celów transplantacji medycznej, Usługi dentystyczne,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej,
Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, Usługi salonów
fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi solariów,
Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie
medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie muzykoterapii,
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie
szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwierząt,
Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro,
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie
włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz
do celów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie
urządzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia.
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546571
(220) 2022 08 28
MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ we Wrocławiu

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 28.05.99, 29.01.14, 26.01.14, 02.01.10
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka,
Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie
zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych
w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska,
Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie
próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności,
Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką,
Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Udostępnianie
zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne,
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań
przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD),
Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych
do celów transplantacji medycznej, Usługi dentystyczne,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej,
Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, Usługi salonów
fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, Usługi solariów,
Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie
medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie muzykoterapii,
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie
szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwierząt,
Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro,
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie
włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz
do celów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie
urządzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia.

(210)
(731)
(540)
(540)
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546572
(220) 2022 08 28
CYRAN ANNA USEBORN., Kraków
(znak słowno-graficzny)
useborn.

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie graficzne logo reklamowych,
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości
firm, Projektowanie graficzne, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania, Doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych.
546573
(220) 2022 08 28
FPROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alfa solaris
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, 37 Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
546575
(220) 2022 08 29
SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG Giu Monnari

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.02, 26.04.13, 26.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Dezodoranty, Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki zapachowe, 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Zegarki, 16 Papier, Afisze, plakaty, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Almanachy [roczniki], Atlasy, Plany, Mapy,
Broszury, Druki, Emblematy papierowe, Fotografie, Kalendarze, Karty pocztowe, Karty okolicznościowe, Katalogi, Książki,
Materiały piśmienne, Notatniki, Notesy, Obrazy, Chorągiewki
papierowe, 18 Aktówki, Etui na karty [portfele], Etui na karty
kredytowe (portfele), Etui na klucze, Kosmetyczki, Kufry bagażowe, Organizery podróżne przystosowane do bagażu,
Parasole, Paski skórzane [inne niż odzież], Plecaki, Podróżne
torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce na parasole, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła skórzane
na kapelusze, Sakwy, Teczki konferencyjne, Torby, Torebki,
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, 20 Dekoracje
wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Kosze niemetalowe, Materace, Oprawy
do szczotek, Osprzęt niemetalowy do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt
niemetalowy do okien, Poduszki, Pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Rolety
wewnętrzne okienne, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki na czasopisma, Tablice do zawieszania kluczy, Tace niemetalowe, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wyroby wikliniarskie, Meble, lustra,
Lustra [meble], Ramki do obrazków i zdjęć, 21 Przybory toaletowe, Wyroby szklane, Zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, Przybory do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Wyroby porcelanowe, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 24 Tekstylia,
Narzuty na łóżka, Obrusy, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna
stołowa, Dzianina, Tkaniny, Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Pokrowce i narzuty na meble,
Zasłony, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 27 Dywany,
chodniki i maty, Kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, Tapeta, 28 Artykuły gimnastyczne, Ozdoby choinkowe, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt
sportowy.
(210) 546577
(220) 2022 08 29
(731) GOSK JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIGA MISTRZÓW OPERATORÓW
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketin-
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gowego, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie marketingu, Promocja
towarów i usług poprzez sponsorowanie, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, Usługi
doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze w zakresie
marketingu, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, Organizacja targów handlowych, Organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie
i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie pokazów handlowych,
Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizowanie targów handlowych, Organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych,
Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Prowadzenie pokazów handlowych, Prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej,
Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, Prowadzenie wystaw w celach biznesowych,
Prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Prowadzenie
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online,
Przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, Przygotowywanie pokazów w celach handlowych, Usługi w zakresie
zarządzania targami, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, Przygotowywanie wystaw w celach handlowych,
Przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, Przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej,
Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Pokaz handlowy [dla
osób trzecich], Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, Prezentacje towarów i usług, Przygotowywanie
i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych,
Usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, Usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, Usługi w zakresie
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pokazów towarów, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Badanie rynku, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej,
Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci
telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Kompilacja reklam, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing
internetowy, Marketing telefoniczny, Marketing towarów
i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizowanie działań reklamowych w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz
osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, Planowanie strategii
marketingowych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie
patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie sprzedaży usług
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam,
Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia
towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi,
Promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, Publikacja reklam, Publikacja treści
reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych,
Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci
elektronicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publiko-
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wanie materiałów i tekstów reklamowych, Reklama i marketing, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama
i usługi reklamowe, 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 w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie -), Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe
dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych,
Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi
reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu
gospodarczego, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji,
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy
cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi wprowadzania
produktów na rynek, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi współpracy z blogerami, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapew-
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nianie modelek i modeli do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek i modeli do reklamy, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych, Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja broszur, Publikacja
czasopism, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, Publikacje multimedialne, Publikowania
broszur, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych,
Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych
niż do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie
elektronicznej, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Redagowanie tekstów pisanych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Usługi pisania blogów.
546581
(220) 2022 08 29
TONAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Hiley
(510), (511) 12 Hulajnogi (pojazdy), Pojazdy elektryczne.
(210)
(731)

546585
(220) 2022 08 25
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKO Płacę później
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, aplikacje bankowe, Oprogramowanie
i programy komputerowe, Oprogramowanie i programy
komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej, Oprogramowanie i programy komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej i do obsługi transakcji finansowych i walutowych, Oprogramowanie i programy komputerowe do obsługi portfela cyfrowego i do płatności elektronicznych, Oprogramowanie i programy komputerowe
do użytku w dziedzinie inwestycji i strategii inwestycyjnych,
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Oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania
portfelem finansowym i inwestycyjnym, Oprogramowanie
i programy komputerowe do użytku w dziedzinie aktywów
cyfrowych i kryptoaktywów, Oprogramowanie i programy
komputerowe do monitorowania, wykrywania i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie
antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych
zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Publikacje tekstowe,
dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne do pobrania, Materiały szkoleniowe
i edukacyjne do pobrania, Podcasty, Videocasty, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych,
Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, Oprogramowanie i programy komputerowe do utrzymywania baz danych, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji w tym z zakresu usług finansowych, monetarnych i bankowych, ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii, rachunkowości, księgowości, kadr i płac, zarządzania
zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, ekologii, ochrony środowiska, energetyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych, rozrywki, kultury i sportu, Serwery w chmurze, Karty
wielofunkcyjne dla usług finansowych, Karty bankowe, karty
bankomatowe, karty płatnicze, kodowane karty identyfikacyjne, magnetyczne karty identyfikacyjne, karty debetowe,
karty kredytowe, karty obciążeniowe, karty wstępnie opłacone, karty inteligentne [karty z układem scalonym], elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, karty kodowane
stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, Bezpieczne terminale
do transakcji elektronicznych, Bankomaty, Urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, Urządzenia do wykrywania
podrobionych pieniędzy, Czytniki kart, Terminale komputerowe do celów bankowych, terminale płatnicze, Urządzenia
do weryfikacji znaków, Urządzenia do weryfikacji danych
na kodowanych kartach, Systemy identyfikacji biometrycznej, czytniki biometryczne, skanery biometryczne, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, biometryczne systemy
rozpoznawania głosu, biometryczne dokumenty tożsamości, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe dotyczące usług i inwestycji finansowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, Promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Promowanie postaw prospołecznych
i ekologicznych, Promowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych i technicznych w prowadzonej działalności gospodarczej, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Marketing i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, sportowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów z podmiotami potrzebującymi finansowania, Prowadzenie rejestru informacji, Usługi informacyjne
dla konsumentów, Pozyskiwanie, systematyzacja i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunkowości, księgowości i podatków, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji
marketingowych, informacji o zatrudnieniu, Zapewnianie
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recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie licytacji,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Organizowanie wystaw, targów, ekspozycji, pokazów, wystaw i konkursów w celach reklamowych i handlowych, Organizacja działalności gospodarczej, Zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie
działalności gospodarczej, Przygotowywanie dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Usługi zarządzania 1 administrowania
działalnością gospodarczą w zakresie zapewniania bezpieczeństwa teleinformatycznego, Usługi zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą w zakresie monitorowania, wykrywania i analizy zagrożeń dla sieci komputerowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Marketing finansowy, Prognozy, analiz}’ i ekspertyzy ekonomiczne, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Analizy i badania rynkowe,
Analizy danych biznesowych, Analizy cen, kosztów i korzyści,
Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych, Usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, Sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, Usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków [rachunkowość], przygotowywania i wypełniania
zeznań podatkowych oraz sporządzania listy płac, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Skomputeryzowane usługi w zakresie tworzenia i zarządzania bazami danych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Usługi aktualizacji, systematyzacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach
danych: Usługi wyszukiwania informacji w komputerowych
bazach danych, Rekrutacja personelu do wolontariatu pracowniczego, Wsparcie administracyjne i promowanie działalności społecznej, ekologicznej, kulturalnej, naukowej
i oświatowej, wolontariatu i działalności charytatywnej, Organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, Organizowanie i prowadzenie aukcji, w tym aukcji nieruchomości, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking], Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna,
Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, Usługi bankowe i finansowe dla klientów korporacyjnych, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności finansowych, Przetwarzanie i obsługa płatności, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych
transakcji płatniczych, Elektroniczne przetwarzanie płatności
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych
między stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą,
Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy pieniężne, Operacje czekowe i wekslowe: Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, Usługi walutowe, Handel
walutami i wymiana walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfrowymi i kryptoaktywami,
Transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowe-
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go, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych i kryptoaktywów, Transfer elektroniczny aktywów cyfrowych i kryptoaktywów, Usługi kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży
ratalnej, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe,
Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi
funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie
transferu udziałów, akcji i papierów wartościowych, Usługi
giełdowe, usługi giełdy elektronicznej, usługi giełdy papierów wartościowych, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi giełdy aktywów cyfrowych i kryptoaktywów, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi
maklerskie, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Factoring, Usługi w zakresie
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów,
Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu, Usługi nabywania i zbywania wierzytelności,
Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi
przechowywania w depozycie [escrow services], Gwarancje
i poręczenia finansowe, Udzielanie poręczeń, gwarancji i zabezpieczeń, Usługi w zakresie gwarancji umów, Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i finansowanie
działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, Zbiórki funduszy na cele związane z ekologią i ochroną środowiska, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych i kryptoaktywów,
Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług, 38 Usługi łączności poprzez sieci komputerowe i zapewnianie dostępu do Internetu, Mobilna komunikacja radiowa, Elektroniczna transmisja wiadomości, informacji, dokumentów, danych, dźwięków i obrazów, Przesyłanie webcastów, Udostępnianie środków łączności umożliwiających
obsługę klienta przez Internet, Usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych i banków, Usługi łączności
elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji bankowych i finansowych, Umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do treści, stron internetowych, platform
i portali internetowych, Zapewnianie dostępu użytkownikom do stron internetowych i portali internetowych zawierających informacje dotyczące działalności gospodarczej,
usług finansowych, monetarnych i bankowych, ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii, rachunkowości, księgowości, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji
personelu, marketingu, informatyki, ekologii, ochrony środowiska, energetyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów, nowych technologii, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych, Zapewnianie dostępu
użytkownikom do stron internetowych i portali internetowych zawierających informacje dotyczące rozrywki, kultury
i sportu, Transmisja informacji giełdowych i walutowych
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Ko-
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munikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych,
Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie użytkownikom
dostępu do baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do oprogramowania i programów komputerowych
w sieciach danych, Zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do platform internetowych do wykonywania operacji finansowych i bankowych, Zapewnianie dostępu do platform
internetowych do inwestowania na rynku walut, aktywów
cyfrowych i kryptoaktywów, Usługi telekomunikacyjne
do pozyskiwania informacji z banków danych, Usługi agencji
informacyjnych i prasowych, Usługi komputerowych tablic
ogłoszeń, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji oprogramowania i programów komputerowych dla systemów komputerowych, Projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania
dla technologii blockchain, Hosting serwerów, Hosting podkastów i videocastów, Hosting stron i portali internetowych,
Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting treści cyfrowych,
Hosting komputerowych baz danych, Hosting platform
transakcyjnych w Internecie, Usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, Administrowanie stronami
internetowymi, Usługi w zakresie projektowania, utrzymywania i aktualizowania platform i stron internetowych, Usługi
programowania komputerowego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych i kryptoaktywów,
Programowanie komputerowe w zakresie bezpieczeństwa
systemów informatycznych (IT), bezpieczeństwa komputerowego oraz bezpieczeństwa danych elektronicznych,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zapisu danych i zarządzania danymi z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze współdzielonym, Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Usługi w zakresie
uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain, Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Usługi testowania systemów informatycznych, Usługi bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa
komputerowego, Zarządzanie projektami w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Usługi projektowania, wdrażania, serwisowania i aktualizacji systemów komputerowych
zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych
(IT), Usługi programowania komputerowego związanego
z bezpieczeństwem systemów informatycznych (IT), Usługi
informatyczne w zakresie reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie, Doradztwo i wsparcie dla
inspektorów bezpieczeństwa informacji, Usługi badawczo-rozwojowe, Prowadzenie badań naukowych, Prowadzenie
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego, Audyt bezpieczeństwa systemów i danych teleinformatycznych, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Badania dotyczące ochrony
środowiska, Ocena zagrożeń środowiskowych, Gromadzenie
informacji dotyczących środowiska naturalnego, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu
i globalnego ocieplenia, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze, Świadczenie usług dotyczących uwierzy-
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telniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, Wynajem pamięci serwerowej, Wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, Utrzymywanie baz
danych, Usługi projektowania i opracowywania baz danych,
Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych
oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji,
w tym z zakresu bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii, rachunkowości, księgowości, kadr
i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu,
marketingu, informatyki, ekologii, ochrony środowiska, energetyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych oraz rozrywki, kultury i sportu,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług.
546586
(220) 2022 08 26
BUDOWLANE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bcd
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, drobne wyroby żelazne, druty, rury, konstrukcje metalowe, wyroby ślusarskie, 12 Urządzenia do poruszania się na lądzie, wózki, podnośniki, /dźwigi/, silniki do pojazdów, części składowe do pojazdów, 19 Materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła,
bitumy, szkło budowlane, klepka, terakota, glazura, cement,
wapno, gips, cegła, drzwi, okna, futryny, betonowe elementy
budowlane, konstrukcje niemetalowe, pokrycia dachów, rynny, schody, stropy żaluzje, półfabrykaty drewniane, dźwigary
i płyty, 37 Usługi serwisowe w zakresie maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 Transport samochodowy, magazynowanie, załadunek i rozładunek towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

546587
(220) 2022 08 26
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Direct Mail przyciągamy uwagę

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe bazy danych
(Pozyskiwanie danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi przetwarzania danych
[czynności biurowe], Reklama, Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie
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reklam, Kolportaż próbek, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Marketing ukierunkowany, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, Usługi marketingowe, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych,
Produkcja filmów reklamowych, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie
koncepcji reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
38 Zapewnianie dostępu do baz danych, Komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, 39 Frankowanie przesyłek pocztowych, Logistyka transportu, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Transport, Dostarczanie gazet, Dostarczanie paczek,
41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie loterii, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
42 Przechowywanie danych elektronicznych.
546589
(220) 2022 08 26
DMR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR 1887-1914 RODZINY HELLWIGÓW
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.17, 26.11.03, 26.11.11, 26.11.08
(510), (511) 16 Broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi,
książki, prospekty, 35 Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Przegląd prasy (usługi -), Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Sponsorowane teksty (publikowanie -), Sprzedaż
(promocja -) dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 40 Usługi poligraficzne, drukowanie, 41 Teksty (pisanie -) inne niż reklamowe, Teksty
(publikowanie -) inne niż teksty reklamowe, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, Usługi dziennikarskie i redakcyjne, reportaże fotograficzne.
(210) 546592
(220) 2022 08 26
(731) CHAGOWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) el Sol Festival
(510), (511) 25 Odzież, 41 Nauka tańca, szkoła tańca, imprezy taneczne, pokazy taneczne na żywo, organizowanie
festiwali.
546593
(220) 2022 08 29
PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) terapiq

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki.
546598
(220) 2022 08 26
AEROKLUB POZNAŃSKI IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ,
Kobylnica Lotnisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 05.07.02, 07.01.01,
07.01.24
(510), (511) 32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe,
33 Napoje alkoholowe, cydr, miód pitny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, 40 Przetwarzanie
żywności i napojów, warzenie piwa, 43 Usługi w zakresie prowadzenia piwiarni i mini browarów.
546591
(220) 2022 08 26
GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECURITY OPS BEZPIECZEŃSTWO & TECHNOLOGIE

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.16, 18.05.01,
18.05.03
(510), (511) 37 Usługi konserwacji i napraw samolotów,
39 Pilotowanie, Pilotowanie dronów cywilnych, Powietrzny
transport, Wynajem statków powietrznych, 41 Chronometraż imprez sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie zawodów sportowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie).
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546602
(220) 2022 08 25
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PKO Płacę później
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, aplikacje bankowe, Oprogramowanie i programy komputerowe, Oprogramowanie i programy komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej, Oprogramowanie i programy komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej i do obsługi transakcji finansowych i walutowych, Oprogramowanie i programy komputerowe do obsługi portfela cyfrowego i do płatności elektronicznych, Oprogramowanie i programy komputerowe do użytku w dziedzinie inwestycji i strategii inwestycyjnych, Oprogramowanie i programy komputerowe
do zarządzania portfelem finansowym i inwestycyjnym,
Oprogramowanie i programy komputerowe do użytku
w dziedzinie aktywów cyfrowych i kryptoaktywów, Oprogramowanie i programy komputerowe do monitorowania,
wykrywania i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie
chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone
na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne do pobrania, Materiały szkoleniowe i edukacyjne do pobrania, Podcasty, Videocasty, Utrwalone na nośnikach informacje
i dane, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi,
Oprogramowanie i programy komputerowe do utrzymywania baz danych, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji
w tym z zakresu usług finansowych, monetarnych i bankowych, ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii, rachunkowości, księgowości, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, ekologii,
ochrony środowiska, energetyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych, rozrywki,
kultury i sportu, Serwery w chmurze, Karty wielofunkcyjne
dla usług finansowych, Karty bankowe, karty bankomatowe, karty płatnicze, kodowane karty identyfikacyjne, magnetyczne karty identyfikacyjne, karty debetowe, karty
kredytowe, karty obciążeniowe, karty wstępnie opłacone,
karty inteligentne [karty z układem scalonym], elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, karty kodowane
stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, Bezpieczne terminale
do transakcji elektronicznych, Bankomaty, Urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, Urządzenia do wykrywania
podrobionych pieniędzy, Czytniki kart, Terminale komputerowe do celów bankowych, terminale płatnicze, Urządzenia
do weryfikacji znaków, Urządzenia do weryfikacji danych
na kodowanych kartach, Systemy identyfikacji biometrycznej, czytniki biometryczne, skanery biometryczne, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, biometryczne systemy
rozpoznawania głosu, biometryczne dokumenty tożsamości, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe dotyczące usług i inwestycji finansowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, Promocja sprzedaży
(210)
(731)
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na rzecz osób trzecich, Promowanie postaw prospołecznych i ekologicznych, Promowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych
i technicznych w prowadzonej działalności gospodarczej,
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Marketing
i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, sportowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów z podmiotami potrzebującymi finansowania, Prowadzenie rejestru informacji,
Usługi informacyjne dla konsumentów, Pozyskiwanie, systematyzacja i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunkowości, księgowości i podatków, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych
i handlowych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu, Zapewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie licytacji, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Organizowanie
wystaw, targów, ekspozycji, pokazów, wystaw i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, Organizacja działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej,
Przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, Usługi wyceny działalności gospodarczej,
Usługi zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą w zakresie zapewniania bezpieczeństwa teleinformatycznego, Usługi zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą w zakresie monitorowania, wykrywania i analizy zagrożeń dla sieci komputerowych, Usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Marketing finansowy, Prognozy, analizy
i ekspertyzy ekonomiczne, Analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, Analizy i badania rynkowe, Analizy danych biznesowych, Analizy cen, kosztów i korzyści,
Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych, Usługi
w zakresie rachunkowości i księgowości, Sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, Usługi doradcze,
konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków [rachunkowość], przygotowywania i wypełniania zeznań podatkowych oraz sporządzania listy
płac, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Skomputeryzowane usługi
w zakresie tworzenia i zarządzania bazami danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi aktualizacji, systematyzacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych: Usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, Rekrutacja personelu
do wolontariatu pracowniczego, Wsparcie administracyjne
i promowanie działalności społecznej, ekologicznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, wolontariatu i działalności
charytatywnej, Organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, Organizowanie i prowadzenie aukcji,
w tym aukcji nieruchomości, Procedury administracyjne
związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet
lub telefon [home banking], Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość
hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, Usługi bankowe
i finansowe dla klientów korporacyjnych, Usługi dotyczące
finansów przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi
płatności finansowych, Przetwarzanie i obsługa płatności,
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Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Przeprowadzanie
bezgotówkowych transakcji płatniczych, Elektroniczne
przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy pieniężne, Operacje
czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart
płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana
walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfrowymi i kryptoaktywami, Transakcje finansowe
za pośrednictwem łańcucha blokowego, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych i kryptoaktywów, Transfer elektroniczny aktywów cyfrowych i kryptoaktywów, Usługi kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, Usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej
i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja
udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie transferu udziałów, akcji i papierów wartościowych, Usługi giełdowe, usługi giełdy elektronicznej, usługi giełdy papierów
wartościowych, Obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, Usługi giełdy aktywów cyfrowych i kryptoaktywów, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi
maklerskie, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Factoring, Usługi w zakresie
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania
gruntów, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi
w zakresie windykacji długu, Usługi nabywania i zbywania
wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi przechowywania w depozycie [escrow services], Gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie poręczeń, gwarancji i zabezpieczeń, Usługi w zakresie gwarancji
umów, Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej
i sportowej, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, Zbiórki funduszy na cele związane z ekologią i ochroną środowiska, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów
cyfrowych i kryptoaktywów, Usługi zbierania funduszy
za pośrednictwem strony internetowej do finansowania
publicznego [crowdfunding], Usługi podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 Usługi łączności poprzez sieci komputerowe i zapewnianie dostępu
do Internetu, Mobilna komunikacja radiowa, Elektroniczna
transmisja wiadomości, informacji, dokumentów, danych,
dźwięków i obrazów, Przesyłanie webcastów, Udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, Usługi łączności elektronicznej dla instytucji
finansowych i banków, Usługi łączności elektronicznej
w zakresie przygotowywania informacji bankowych i finansowych, Umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, Zapewnianie użytkownikom do-
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stępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do treści, stron internetowych, platform i portali internetowych, Zapewnianie dostępu użytkownikom
do stron internetowych i portali internetowych zawierających informacje dotyczące działalności gospodarczej,
usług finansowych, monetarnych i bankowych, ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii, rachunkowości, księgowości, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji
personelu, marketingu, informatyki, ekologii, ochrony środowiska, energetyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji. mediów, nowych technologii, bezpieczeństwa
teleinformatycznego, ochrony danych, Zapewnianie dostępu użytkownikom do stron internetowych i portali internetowych zawierających informacje dotyczące rozrywki, kultury i sportu, Transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja
i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie użytkownikom dostępu do baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do oprogramowania i programów komputerowych w sieciach danych, Zapewnianie dostępu
do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych,
Zapewnianie dostępu do platform internetowych do wykonywania operacji finansowych i bankowych, Zapewnianie dostępu do platform internetowych do inwestowania
na rynku walut, aktywów cyfrowych i kryptoaktywów,
Usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania informacji
z banków danych, Usługi agencji informacyjnych i prasowych, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju,
serwisowania i modernizacji oprogramowania i programów komputerowych dla systemów komputerowych, Projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii blockchain, Hosting serwerów, Hosting podkastów
i videocastów, Hosting stron i portali internetowych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting treści cyfrowych,
Hosting komputerowych baz danych, Hosting platform
transakcyjnych w Internecie, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Administrowanie
stronami internetowymi, Usługi w zakresie projektowania,
utrzymywania i aktualizowania platform i stron internetowych, Usługi programowania komputerowego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych
i kryptoaktywów, Programowanie komputerowe w zakresie
bezpieczeństwa systemów informatycznych (IT), bezpieczeństwa komputerowego oraz bezpieczeństwa danych
elektronicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS]
do zapisu danych i zarządzania danymi z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze współdzielonym,
Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego
[blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain, Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Usługi testowania systemów informatycznych, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Usługi w zakresie moni-
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torowania systemów bezpieczeństwa komputerowego,
Zarządzanie projektami w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Usługi projektowania, wdrażania, serwisowania i aktualizacji systemów komputerowych zapewniające
bezpieczeństwo systemów informatycznych (IT), Usługi
programowania komputerowego związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych (IT), Usługi informatyczne w zakresie reagowania na zdarzenia naruszające
bezpieczeństwo w Internecie, Doradztwo i wsparcie dla
inspektorów bezpieczeństwa informacji, Usługi badawczo-rozwojowe, Prowadzenie badań naukowych, Prowadzenie
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, Audyt bezpieczeństwa systemów i danych teleinformatycznych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Badania dotyczące ochrony środowiska, Ocena zagrożeń środowiskowych,
Gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zmiany klimatu i globalnego ocieplenia, Usługi dostawcy
hostingu w chmurze, Usługi w zakresie przechowywania
danych elektronicznych w chmurze, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, Wynajem pamięci serwerowej,
Wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, Utrzymywanie baz danych, Usługi projektowania
i opracowywania baz danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych
w celu pozyskiwania informacji, w tym z zakresu bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii, rachunkowości, księgowości, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki,
ekologii, ochrony środowiska, energetyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych
oraz rozrywki, kultury i sportu, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)
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546604
(220) 2022 08 29
4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fit tak

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 30 Produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, Drażetki [niemedyczne
wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe [wyroby cukiernicze],
Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze
wyroby cukiernicze w postaci pastylek, Wyroby cukiernicze,
Pastylki [wyroby cukiernicze], Cukierki.
546612
(220) 2022 08 29
SUMEC INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD,
Nanjing, CN
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

546603
(220) 2022 08 29
CIOLLEK MICHAŁ, Tarnów Opolski
(znak słowno-graficzny)
TAJEMNICA WWW.TAJEMNICA.PL
(531) 02.01.08, 02.01.23, 29.01.13
(510), (511) 19 Deski [drewno budowlane], Drewno częściowo obrobione, Drewno budowlane, Sklejka, Drewno obrobione, Drewniane forniry, Ksylolit, Płyty wykonane z wiórów
drewnianych, Sklejka dla budownictwa, Drewniane pokrycia
podłogowe.

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 24.01.13, 24.15.01, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 41 Organizowanie rozrywki, Administrowanie
[organizacja] usługami rozrywkowymi, Centra rozrywki,
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Rozrywka interaktywna,
Rozrywka, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Usługi
gier, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.

546614
(220) 2022 08 29
ARTESANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVEART

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
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talicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ozdoby papierowe na przyjęcia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: papierowe torebki na przyjęcia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły
papiernicze na przyjęcia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papierowe dekoracyjne
girlandy na przyjęcia, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dekoracje na stół z papieru,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: księgi gości, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kartki z podziękowaniami,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pudełka na prezenty, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: serwetki
jednorazowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: serwetki stołowe papierowe, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: serwetki papierowe (Stołowe -), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ozdoby
na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje wiszące [ozdoby], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje z tworzyw sztucznych
do ciast, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje do ciast wykonane z tworzyw
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprawy do obrazów [ramy], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ramy do obrazów i zdjęć, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: ramy do obrazów
z materiałów niemetalowych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: ramy do obrazów
i zdjęć [nie z metali szlachetnych], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ozdoby do ciast
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pudełka na ciastka, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pudełka na słodycze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nietkane materiały tekstylne do użytku jako fizelina, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kokardy, rozety, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wstążki ozdobne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wstążki do pakowania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wstążki do pakowania prezentów, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wstążki
z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wstążki i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: balony na przyjęcia,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-

67

mi produktami: kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dekoracje i ozdoby
choinkowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje kwiatowe [suszone], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: świeczki do dekoracji ciast, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: świeczki, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ozdoby papierowe na przyjęcia, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: papierowe torebki na przyjęcia, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: artykuły papiernicze na przyjęcia, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
dekoracje na stół z papieru, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: księgi gości,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kartki z podziękowaniami, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: pudełka na prezenty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: serwetki jednorazowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: serwetki stołowe papierowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: serwetki papierowe (Stołowe -), Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dekoracje wiszące [ozdoby], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dekoracje
do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
oprawy do obrazów [ramy], Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: ramy do obrazów i zdjęć, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: ramy do obrazów z materiałów
niemetalowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ramy do obrazów i zdjęć
[nie z metali szlachetnych], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ozdoby do ciast
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: pudełka na ciastka,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: pudełka na słodycze, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: nietkane materiały tekstylne do użytku jako fizelina, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kokardy, rozety, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wstążki ozdobne, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wstążki do pakowania, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: wstążki do pakowania prezentów, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: wstążki z materiałów
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tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: wstążki i kokardy, nie z papieru,
do pakowania prezentów, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: balony na przyjęcia,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia], Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dekoracje i ozdoby choinkowe, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
dekoracje kwiatowe [suszone], Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: świeczki
do dekoracji ciast, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: świeczki.
(210)
(731)
(540)
(540)

546616
(220) 2022 08 30
SZYNWELSKA ANNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
SPACE FEST

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie imprez
muzycznych.
546620
(220) 2022 08 30
TEXTBOOKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) textbookers

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, Programy komputerowe, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci
kontaktów społecznych za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, Programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz
danych on-line, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do przetwarzania obra-
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zów, grafiki i tekstu, Oprogramowanie do kontroli treści,
Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], 35 Agencje reklamowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Optymalizacja
stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe online, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego
planowania marketingowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Konsultacje dotyczące
optymalizacji wyszukiwarek, Reklamy online, Publikowanie
materiałów reklamowych online, Usługi przetwarzania danych online, Usługi w zakresie zamówień online, Reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające
nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Usługi reklamowe świadczone przez
radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Zestawianie
danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania rynku i analizy
biznesowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Usługi dotyczące badania i informacji
w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Badania w zakresie biznesu, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe zarządzanie plikami, Dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do -), Przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, Usługi informacyjne w zakre-
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sie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania,
Obróbka tekstów, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe
i promocyjne, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe
dla architektów, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe i promocyjne
[publicity], Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dla branży
literackiej, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi reklamowe
na rzecz innych, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem,
Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi,
Usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym,
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi
reklamowe w zakresie branży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamowe związane
z pracami publicznymi, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
Usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym,
Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi reklamowe
za pośrednictwem reklamy na balonach, Usługi reklamowe
w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji
reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu
na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów,
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne
przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, Usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie
chorób, Usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej
świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w za-
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kresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
opieki społecznej, Usługi reklamowe w zakresie promocji
usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii
i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w zakresie
zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Zarządzanie zasobami
ludzkimi, Wynajem materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem sprzętu biurowego, Wynajem
urządzeń biurowych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Wynajem powierzchni,
czasu i materiałów reklamowych, Udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni
reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę,
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Reklama biznesowych stron
internetowych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Dostarczanie informacji
handlowych z internetowych baz danych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie katalogów witryn internetowych
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych,
Dystrybucja tekstów reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych,
Publikacja treści reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych,
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowanie
materiałów reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Badania rynku do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych,
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Dostarczanie przewodników reklamowych
do przeszukiwania konsultowanych online, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
Usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
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reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet,
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą
sieci komunikacyjnej online w Internecie, Reklama towarów
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika
online do przeszukiwania, Reklama, Reklama i marketing, Reklama banerowa, Reklama na billboardach elektronicznych,
Analizowanie reakcji konsumentów, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Agencja public relations, Usługi public relations, Badania
w zakresie public relations, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie public relations, Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usługi doradztwa
w zakresie public relations, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, Usługi
relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Reklama zewnętrzna, Reklama korespondencyjna, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Promowanie
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Promocyjne
usługi handlowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, 41 Usługi dziennikarzy freelancerów,
42 Projektowanie stron domowych i stron internetowych,
Projektowanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych, Hosting stron internetowych, Programowanie stron
internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Kompilacja stron internetowych, Projektowanie komputerowych
stron internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting
spersonalizowanych stron internetowych, Projektowanie
i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Hosting stron internetowych
w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla
globalnej sieci komputerowej, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma
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jako usługa [PaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi w zakresie
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii
do transakcji handlu elektronicznego, Wynajmowanie serwerów WWW, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych elektronicznych, Konwersja danych
i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna],
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, Konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, Doradztwo komputerowe, Doradztwo techniczne, Obsługiwanie wyszukiwarek, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania
danych w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie
wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego.
546622
(220) 2022 08 29
WITKOWSKA DOMINIKA FIRMA USŁUGOWA HERMES,
Koszyce Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERMES BUD
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.07,
26.11.08
(510), (511) 37 Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych,
Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa części budynków, Budowa fundamentów, Budowa hal sportowych,
Budowa i naprawa magazynów, Budowa nieruchomości
[budownictwo], Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa podłóg, Budowa przybudówek, Budowa zakładów
przemysłowych, Budowanie nieruchomości, Budownictwo,
Burzenie konstrukcji, Demontaż maszyn, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Informacja budowlana, Instalacja
izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów Izola-
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cyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja pokryć dachowych, Izolacja dachów, Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, Malowanie budynków, Montaż
instalacji na placach budowy, Montaż izolacji do budynków,
Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, Nadzór budowlany,
Nakładanie farb ochronnych na budynki, Nakładanie powłok
na budynki, Naprawcze roboty budowlane, Podziemne prace budowlane w zakresie instalowania rur, Podziemne prace
konstrukcyjne dotyczące okablowania, Prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie
terenu [budownictwo], Regulacja nachylenia gruntu, Rozbiórka konstrukcji, Układanie kabli, Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi
w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi doradztwa budowlanego, Usuwanie gruzu
z budynków [usługi budowlane], Uszczelnianie budynków
podczas budowy, Wyrównywanie terenu budowy, Wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych,
Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie
projektem budowy.
(210) 546624
(220) 2022 08 29
(731) AUGUSTYNIAK MARZENA ZIELONY SZPITALIK, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Zielony Szpitalik
(510), (511) 31 Artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Karma dla psów,
Karmy dla kotów, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarmy puszkowane
lub konserwowane dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 35 Analizy w zakresie marketingu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe,
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie informacji marketingowej, Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek,
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja ulotek
promocyjnych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, Kampanie marketingowe, Marketing
imprez i wydarzeń, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem
[Influencer marketing], Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Organizowanie i prowadzenie
spotkań biznesowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie targów i wystaw, Planowanie strategii
marketingowych, Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów
reklamowych], Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Reklama
i marketing, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek],
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Rozwój planu marketingowego, Usługi agencji marketingowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy,
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi planowania
w celu badań marketingowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe
związane z Imprezami w zakresie sportów elektronicznych,
Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie
biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata
sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych
[dla osób trzecich], Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, 41 Produkcja graficznych fragmentów filmowych,
Edukacja sportowa, Obozy sportowe, Organizacja aktywności
sportowych na obozach letnich, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja turniejów sportowych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Prowadzenie
zawodów sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych,
Przygotowywanie imprez sportowych, Publikowanie fotografii, Publikowanie ulotek, Rezerwowanie miejsc na pokazy
i imprezy sportowe, Szkolenia sportowe, Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Usługi edukacyjne
dotyczące sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi
w zakresie informacji sportowej, Usługi w zakresie nabywania
biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi fotografów, Usługi sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Zawody sportowe (organizowanie-), 42 Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Hosting spersonalizowanych
stron internetowych, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron WWW, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych
dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, Projektowanie logo w celu tworzenia
tożsamości firm, Projektowanie stron głównych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online
i Internetu, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron
internetowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania logo,
44 Usługi weterynaryjne, Usługi chirurgów weterynarzy, Weterynaryjne usługi doradcze, Usługi chirurgii weterynaryjnej,
Stomatologia weterynaryjna, Specjalistyczne doradztwo
w zakresie usług weterynaryjnych, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, Usługi sterylizacji zwierząt, Kliniki dla zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą
zwierząt, Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, Badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub
leczenia.
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546627
(220) 2022 08 29
AUGUSTYNIAK MARZENA ZIELONY SZPITALIK, Radom
(znak słowno-graficzny)
GABINET WETERYNARYJNY ZIELONY SZPITALIK
LEK. MED. WET. MARZENA AUGUSTYNIAK

29.01.12, 27.05.01, 26.01.15, 26.01.21, 24.13.01, 24.13.17,
24.13.22, 03.01.08, 03.03.01
(510), (511) 31 Artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Karma dla psów,
Karmy dla kotów, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarmy puszkowane
lub konserwowane dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 35 Analizy w zakresie marketingu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie informacji marketingowej, Dystrybucja
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów,
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja ulotek promocyjnych, Dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, Kampanie marketingowe, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing
bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing opierający
się na współpracy z influencerem [Influencer marketing],
Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie targów i wystaw, Planowanie strategii marketingowych, Pokazy
sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Reklama i marketing,
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozwój planu marketingowego, Usługi agencji marketingowych, Usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi
menedżerskie dla sportowców, Usługi planowania w celu
badań marketingowych, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami sportowymi, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe
związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych,
Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie
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biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata
sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie na rzecz zawodowych
sportowców, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości
sportowych, 41 Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Edukacja sportowa, Obozy sportowe, Organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja turniejów sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
turniejów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych,
Przeprowadzanie imprez sportowych, Przygotowywanie
imprez sportowych, Publikowanie fotografii, Publikowanie
ulotek, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe,
Szkolenia sportowe, Udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, Udostępnianie zdjęć online
nie do pobrania, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi w zakresie informacji
sportowej, Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, Usługi fotografów, Usługi
sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych, Zawody
sportowe (Organizowanie -), 42 Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Hosting spersonalizowanych
stron internetowych, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, Projektowanie logo w celu
tworzenia tożsamości firm, Projektowanie stron głównych,
Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych
dla usług online i Internetu, Tworzenie stron elektronicznych,
Tworzenie stron internetowych, Tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania logo, 44 Usługi weterynaryjne, Usługi chirurgów
weterynarzy, Weterynaryjne usługi doradcze, Usługi chirurgii
weterynaryjnej, Stomatologia weterynaryjna, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, Udzielanie
informacji dotyczących usług weterynaryjnych, Usługi sterylizacji zwierząt, Kliniki dla zwierząt, Doradztwo związane
z hodowlą zwierząt, Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, Badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia.
(210) 546630
(220) 2022 08 30
(731) ŁASOCHA ROKSANA, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowny)
(540) Skynova
(510), (511) 9 Nagrania wideo z muzyką, do pobrania,
Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo
z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę,
Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa
do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, 41 Usługi rozrywkowe
w postaci występów zespołów muzycznych, Prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, Występy zespo-
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łów muzycznych na żywo, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki,
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, Nagrywanie muzyki, Nauka muzyki, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych
MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
na internetowych stronach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3,
Nauczanie muzyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

546633
(220) 2022 08 30
ZIPPEL SYLWIA, Stegna
(znak słowno-graficzny)
Sb SOPHIE BOUTIQUE

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18, 02.09.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z bielizną, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bielizną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torebkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paskami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paskami.
546634
(220) 2022 08 29
STRUS-GRZELAK ALEKSANDRA FLAMINGO SCHOOL W ZAWIESZENIU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAMINGO SCHOOL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.07, 03.07.19, 03.07.24
(510), (511) 41 Edukacja językowa, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy szkoleniowe, Kursy językowe,
Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów językowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej,
Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania
na odległość, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie średnim, Publikowanie druków w formie
elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie
filmów nie do pobrania, Udostępnianie informacji o naucza-
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niu on-line, Udostępnianie kursów korespondencyjnych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie
publikacji on-line, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi nauczania języka
angielskiego, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Usługi nauki języka obcego, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, Usługi w zakresie nauczania języków
obcych, Usługi w zakresie publikowania online, Wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Zapewnianie
kursów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów edukacyjnych.
546640
(220) 2022 08 29
ŁADNE BEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ładne Bebe
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.19,
26.13.25, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 41 Edukacja, rozrywka
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
546641
(220) 2022 08 29
TECHCLEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TechCleans

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 11 Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia do dezynfekcji wody, Urządzenia do dezynfekcji, 37 Czyszczenie instalacji wodociągowych), Dezynfekcja, Dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, Dezynfekcja pomieszczeń, Dezynfekowanie pomieszczeń
w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, Eliminowanie
robactwa [inne niż w rolnictwie), Informacja o naprawach,
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Niszczenie szkodników, Serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, Serwis urządzeń elektronicznych, Usługi dezynfekcji, Zwalczanie
szkodników, 40 Uzdatnianie wody, Kontrola zanieczyszczeń
wody, Oczyszczanie wody, Regeneracja wody, Udzielanie
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informacji dotyczących usług uzdatniania wody, Usługi usuwania nieprzyjemnych zapachów, Usługi uzdatniania wody
[demineralizowanie], Usługi w zakresie uzdatniania wody,
Uzdatnianie wody [oczyszczanie wody].
546642
(220) 2022 08 29
ŁADNE BEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ładne Bebe.pl
(210)
(731)

Nr ZT38/2022

546645
(220) 2022 08 29
ŁADNE BEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ładne Bebe
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 41 Edukacja, rozrywka
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)

546646
(220) 2022 08 29
KOBIECE STOWARZYSZENIE SPRĘŻYNY BIZNESU,
Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sprężyny Biznesu

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.19, 26.11.01, 26.11.08,
26.13.25, 29.01.15, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 41 Edukacja, rozrywka
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
546644
(220) 2022 08 29
ŁADNE BEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ładne Bebe.pl

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.19, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 41 Edukacja, rozrywka
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(531)

26.11.03, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.08,
29.01.13
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Przekazywanie
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie seminariów.
(210) 546650
(220) 2022 08 30
(731) NOWAK BOGDAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PAPA GLINOLUD
(510), (511) 41 Usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia spektakli, koncertów, parad, imprez kulturalnych
i rozrywkowych, Organizowania wystaw z dziedziny kultury, Informacji o imprezach kulturalnych, Organizowania
konkursów rozrywkowych, Organizowania i prowadzenia
spektakli i teatrów na żywo, Organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych i artystycznych związane z publicznym malowaniem uczestników lub ich odzieży albo
przedmiotów, leiwem glinianym, Organizowania i prowadzenia przedstawień teatralnych, 44 Usługi ozdabiania
ciała, związane z malowaniem leiwem glinianym uczestników parad, imprez i spektakli w zakresie publicznego malowania uczestników lub ich odzieży albo przedmiotów
leiwem glinianym.
546652
(220) 2022 08 29
MIN FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) COCO SUSHI

(210)
(731)
(540)
(540)
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546662
(220) 2022 08 30
RADWAŃSKA MONIKA OH BY MO STORE, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Oh by MO

(531)

26.04.01, 26.04.11, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.14
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
546653
(220) 2022 08 29
ŁADNE BEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ładne Bebe
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi.
546663
(220) 2022 08 29
TORUS PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) .PUNKT

(210)
(731)
(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.19, 26.11.01,
26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 41 Edukacja, rozrywka
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
546655
(220) 2022 08 29
URSYNOWSKIE CENTRUM KULTURY ALTERNATYWY,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Festiwal Nowe Oświecenie
(510), (511) 41 Działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)

546660
(220) 2022 08 29
FENIX LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenixLAB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badawcze, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania
i rozwój w zakresie nauki, Udzielanie informacji i danych
związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym.

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Usługi marketingowe, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi public relations, 36 Agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie
czynszu, wynajem nieruchomości, 37 Budownictwo, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, 39 Wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, 42 Projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie
dekoracji wnętrz, 43 Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi
restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej
obsługi [snackbary], Kafeterie [bufety].
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546666
(220) 2022 08 29
TORUS PUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) .PUNKT
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Usługi marketingowe, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi public relations, 36 Agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością wynajem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie
czynszu, wynajem nieruchomości, 37 Budownictwo, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, 39 Wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, 42 Projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie
dekoracji wnętrz, 43 Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi
restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej
obsługi [snackbary], Kafeterie [bufety].
(210)
(731)
(540)
(540)

546669
(220) 2022 08 30
WÓJCIK MAREK, Bestwin
(znak słowno-graficzny)
WILD GYM

(531) 02.09.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą sportową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sportową, 41 Zajęcia sportowe,
Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness, Treningi zdrowotne
i treningi fitness, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi
siłowni.
546673
(220) 2022 08 30
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABU
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, 41 Usługi w zakresie
gier wideo, Gry internetowe [nie do pobrania].

(210)
(731)

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

Nr ZT38/2022

546696
(220) 2022 08 31
WĄSIŃSKA ANNA, Pieńków
(znak słowno-graficzny)
VD ViaDomo PRACOWNIA WNĘTRZA

(531) 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, Usługi projektowania.
546701
(220) 2022 08 30
FFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI,
Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUNDS OFPOZNAŃ
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka],
Usługi agencji rezerwujących bilety na spektakle teatralne,
Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe,
Usługi agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, Usługi rezerwacji biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Degustacje win [usługi
rozrywkowe], Doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dyskoteki, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Informacja
o rozrywce, Informacja o rekreacji, Informacja o wypoczynku,
Imprezy kulturalne, Konkursy muzyczne, Malowanie twarzy,
Nocne kluby, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja przyjęć, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali
w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
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kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
imprez w celach kulturalnych, Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie
pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie rozrywki,
Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, Organizowanie widowisk w celach
kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
Pokazy filmowe, Planowanie widowisk, Planowanie przyjęć,
Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konkursów piękności, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Przedstawianie filmów, Przedstawienia
objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy
rozrywkowe, Przedstawienia muzyczne, Widowiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Produkcja muzyczna, Muzyczne
usługi wydawnicze, Usługi festiwali muzycznych, Wypożyczanie kaset muzycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Wypożyczanie instrumentów muzycznych, Wynajem
instrumentów muzycznych, Reżyserowanie przedstawień
muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Publikowanie
tekstów muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych, Prezentacja przedstawień muzycznych, Organizowanie
wydarzeń muzycznych, Wykonywanie programów muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów
muzycznych, Organizowanie koncertów muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Usługi bibliotek muzycznych,
Prezentacja koncertów muzycznych, Produkcja koncertów
muzycznych, Produkcja przedstawień muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Koncerty muzyczne na żywo,
Występy muzyczne na żywo, Widowiska muzyczne na żywo,
Przedstawienia muzyczne na żywo, Produkcja muzycznych
filmów wideo, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Występy grup muzycznych na żywo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Usługi imprez muzycznych na żywo,
Wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficznych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Występy
zespołów muzycznych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizowanie występów
muzycznych na żywo, Zarządzanie stroną artystyczną lokali
muzycznych, Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Usługi
rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, Usługi w zakresie
muzycznych studiów nagrań, Usługi występów grup muzycznych na żywo, Usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, Prezentacja występów zespołów muzycznych
na żywo, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną
grupę wokalną, Usługi edukacyjne w postaci muzycznych
programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych grup wokalnych, Muzyczne usługi
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, Selekcja
i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby trzecie, Tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów
muzycznych i lekcji muzyki, Usługi w zakresie dostarczania
rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, Rozrywka, Centra rozrywki, Rozrywka filmowa, Usługi rozrywkowe,

77

Ośrodki rozrywkowe, Usługi rozrywki dźwiękowej, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie festiwali, Prowadzenie
festiwali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych,
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne,
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rekreacyjne i rozrywkowe.
546761
(220) 2022 09 01
METIER BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Métier Beauty
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.13
(510), (511) 5 Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne, Enzymy do celów medycznych, Gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, Kapsułki
do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów leczniczych, Kolagen do celów medycznych, Lecznicze preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze produkty stymulujące wzrost włosów, Lecznicze szampony, Lubrykanty do celów medycznych, Mieszanki gazowe do użytku medycznego, Odczynniki do użytku medycznego, Peelingi [preparaty]
do użytku medycznego, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne zawierające komórki macierzyste, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty zawierające pantenol
do użytku medycznego, Sekwencje kwasów nukleinowych
do celów medycznych i weterynaryjnych, Roztwory soli
do irygacji zatok i nosa, Serum kojące dla skóry [lecznicze],
Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki na odciski, Talki
do celów medycznych, Toniki lecznicze do skóry, Wazelina
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Woda termalna,
Woda utleniona do celów medycznych, Wypełnienia skóry
do wstrzykiwania, Zestalone gazy do celów medycznych,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Higieniczne środki nawilżające, Płyny do przemywania oczu, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty do irygacji do celów
medycznych, Preparaty higieniczne do celów medycznych,
Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Preparaty
higieniczne do sterylizacji, Produkty higieniczne do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
aktywujące czynność komórkową do celów medycznych,
Środki nawilżające do użytku medycznego, Biologiczne
preparaty do celów medycznych, Mieszane preparaty biologiczne do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe
do użytku medycznego, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty na bazie mikroorganizmów do celów
medycznych, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi,
Proszek perłowy do celów medycznych, 10 Jednorazowe
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strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku medycznego,
Jednorazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku chirurgicznego, Strzykawki do zastrzyków, Strzykawki
do użytku medycznego, Strzykawki do insuliny, Strzykawki
do iniekcji podskórnej, Strzykawki do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do celów dentystycznych, Strzykawki dentystyczne, Strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych,
Strzykawki (do zastrzyków) do celów medycznych, Strzykawki medyczne, Strzykawki jednorazowego użytku, Strzykawki
z tłokiem do użytku medycznego, Strzykawki do cewki moczowej, Strzykawki do iniekcji [cylindry strzykawek], Strzykawki do iniekcji podskórnych służące do podawania substancji do wstrzykiwania, Strzykawki do lewatywy, Strzykawki do przestrzeni międzykręgowej, Strzykawki do usuwania
jadu, Strzykawki do zgłębników cewki moczowej, Strzykawki
domaciczne, Strzykawki dopochwowe, Strzykawki doustne,
Strzykawki inflacyjne do użytku medycznego lub chirurgicznego, Strzykawki na igły wielorazowego użytku, Igły do akupunktury, Igły do biopsji, Igły do celów chirurgicznych, Igły
do celów medycznych, Igły do celów stomatologicznych,
Igły do insuflacji, Igły do pobierania krwi, Igły do przetok,
Igły do robienia zastrzyków do użytku medycznego, Igły
do robienia zastrzyków, Igły do strzykawek medycznych, Igły
do zastrzyków podskórnych, Igły do zszywania, Igły iniekcyjne, Igły jednorazowe do strzykawek do iniekcji podskórnych,
Igły medyczne, Igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, Igły podskórne do użytku w odsączaniu ran, Igły podskórne do użytku podczas dializ nerkowych, Igły sercowo-naczyniowe, Igły typu Luer Lock do użytku medycznego,
Urządzenia do infuzji do celów leczniczych, Kaniule, Kaniule
trokarów, Kaniule ze zbiorniczkiem na środki znieczulające.
(210)
(731)
(540)
(540)

546803
(220) 2022 09 02
KUPIDŁOWSKA OLIWIA SUGAR BY BLONDE, Łódź
(znak słowno-graficzny)
SUGAR BY BLONDE

(531) 08.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
40 Pieczenie tortów urodzinowych na zamówienie.
(210) 546851
(220) 2022 09 05
(731) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FUMEN
(510), (511) 15 Akcesoria muzyczne, Instrumenty muzyczne,
Batuty dyrygenckie, Dopasowane pokrowce na instrumenty
muzyczne, Elektroniczne tłumiki ćwiczeniowe do instrumen-
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tów muzycznych, Futerały do przenoszenia keyboardów, Futerały na instrumenty muzyczne, Kamertony, Kamertony stroikowe (muzyczny), Kamertony ustne [stroiki], Kamertony [widełkowe], Kołki końcowe do kontrabasów, Kołki końcowe
do wiolonczel, Korki do wiolonczeli, Młoteczki do instrumentów muzycznych, Młoteczki do strojenia, Osłony na membrany chińskich fletów, Paski do instrumentów muzycznych,
Podpórki na ramiona do gitar, Podpórki [oparcia] na instrumenty muzyczne, Podstrunnice do strunowych instrumentów muzycznych, Pokrowce [dopasowane] na pianina, Urządzenia do strojenia instrumentów muzycznych, Urządzenia
do odwracania kartek w zeszytach z nutami, Trójnogi do instrumentów muzycznych, Torby specjalnie przystosowane
do przechowywania instrumentów muzycznych, Tłumiki
do instrumentów muzycznych, Tłumiki do instrumentów,
Szelki do instrumentów muzycznych, Stroiki do elektronicznych instrumentów muzycznych, Stojaki przystosowane
do podtrzymywania instrumentów muzycznych, Statywy
na nuty do instrumentów muzycznych, Statywy do nut, Statywy do instrumentów muzycznych, Pokrowce przystosowane do gitar, Miechy do instrumentów muzycznych, Mechanizmy do pozytywek, Mechaniczne instrumenty muzyczne,
Mechaniczne, elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne, Maszyny elektronicznie wytwarzające efekty dźwiękowe [syntetyzatory], Kuranty elektryczne [instrumenty muzyczne], Koncertyny, Klapy, wentyle do instrumentów muzycznych, Kij deszczowy (instrumenty muzyczne), Katarynki,
Języczki, Instrumenty perkusyjne [muzyczne], Instrumenty
muzyczne zawierające urządzenia do wytwarzania sygnałów
dźwiękowych, Instrumenty muzyczne zawierające układy
do modyfikacji sygnałów dźwiękowych, Instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do modyfikowania sygnałów
dźwiękowych, Instrumenty muzyczne w stylu zachodnim,
Instrumenty muzyczne sterowane komputerowo, Instrumenty muzyczne sterowane przy pomocy mikroprocesora, Instrumenty muzyczne elektroniczne, Instrumenty muzyczne
dla dzieci, Instrumenty muzyczne dęte, Instrumenty elektroniczne, Instrumenty blaszane, Instrumenty dęte, Güiro, Flety
chińskie, Elektryczne instrumenty muzyczne, Elektryczne
i elektroniczne instrumenty muzyczne, Elektroniczne urządzenia muzyczne do ćwiczenia, Elektroniczne urządzenia i instrumenty muzyczne, Elektroniczne urządzenia muzyczne
do instruktażu, Elektroniczne syntezatory jako instrumenty
muzyczne, Elektroniczne syntezatory muzyczne, Elektroniczne syntezatory dźwięku z funkcją odtwarzania, Elektroniczne
sterowane komputerowo urządzenia muzyczne, Elektroniczne muzyczne urządzenia akompaniujące, Elektroniczne maszyny z muzyką podkładową, Elektroniczne maszyny rytmiczne, Elektroniczne automatyczne maszyny do wybijania rytmu, Drewniane dęte instrumenty muzyczne, Didgeridoo,
Chińskie okaryny [xun], Bandoneony, Automaty perkusyjne,
Akordeony, Instrumenty strunowe, Instrumenty perkusyjne,
Instrumenty klawiszowe, Instrumenty dęte drewniane, Instrumenty dęte blaszane, Mirlitony, Misy dźwiękowe, Muzyczne
instrumenty perkusyjne, Perforowane rolki muzyczne, Płyty
rezonansowe, Pedały do instrumentów muzycznych, Pozytywki, Pozytywki [inne niż zabawki], Pozytywki w postaci figurek z porcelany biskwitowej, Rolki taśmy perforowanej [pianina], Syntezatory elektroniczne, Syntezatory [instrumenty
muzyczne], Syntezatory muzyczne, Szofary, Tradycyjne japońskie instrumenty muzyczne, Urządzenia do syntezowania
dźwięku, Urządzenia do wytwarzania efektów dźwiękowych
będące instrumentami muzycznymi, Urządzenia elektroniczne do syntezowania muzyki [instrumenty muzyczne], Urządzenia muzyczne sterowane elektronicznie, Ustniki do instrumentów muzycznych, Akustyczne basy, Altówki, Bałałajki
[strunowe instrumenty muzyczne], Bandżo, Banjo, Basy elek-
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tryczne, Basy [instrumenty muzyczne], Chińskie cytry, Cymbały, Cytry, Elektryczne gitary basowe, Erhu [dwustrunowy
smyczkowy instrument muzyczny], Gitarowe korby strojeniowe, Gitary, Gitary akustyczne, Gitary basowe, Gitary elektryczne, Harfy, Harfy orientalne [koto], Huqin [skrzypce chińskie],
Instrumenty strunowe uderzane, Kalafonia do strunowych
instrumentów muzycznych, Kapodastery, Kapodastery do gitary, Katgut do instrumentów muzycznych, Kołki do instrumentów muzycznych, Końcówki do przełączników gitarowych, Kontrabasy, Koreańskie cytry z dwunastoma strunami
[Ga-ya-geum], Koreańskie cytry z sześcioma strunami [Geo-mun-go], Kostki do gitar, Kostki do instrumentów strunowych, Liry, Lutnie, Lutnie japońskie [biwa], Mandole, Mandoliny, Morin khuur [mongolski instrument smyczkowy], Mostki
do instrumentów muzycznych, Paski do gitar, Paski na ramię
do gitar, Piórka [kostki, plektrony], Pipa [gitara chińska], Pipy
[lutnie chińskie], Plektrony, Plektrony japońskie [bachi], Plektrony japońskie [tsume], Podkładki pod brodę do skrzypiec,
Podstrunniki gitarowe, Pręty do smyczków do instrumentów
muzycznych, Sitary, Skrzypce, Skrzypce orientalne [kokyu],
Smyczki do erhu, Smyczki do instrumentów muzycznych,
Śruby smyczkowe do instrumentów muzycznych, Stojaki
na chińskie cytry, Struny do erhu, Struny do gitar, Struny
do harf, Struny do instrumentów muzycznych, Struny do instrumentów strunowych w stylu japońskim, Struny do zachodnich instrumentów muzycznych, Struny gitarowe wykonane ze stali, Struny gitarowe zawierające stal, Trójstrunowe
gitary japońskie (shamisen), Ukulele, Wiolonczele, Włosie końskie do smyczków do instrumentów muzycznych, Włosie końskie do smyczków do skrzypiec, Tuby, Waltornie, Trąbki, rogi,
Trąbki [instrumenty muzyczne], Trąbki, Serpenty, Rożki angielskie, Rogi [instrumenty muzyczne], Rogi, Puzony [instrumenty
muzyczne], Puzony, Kornety [instrumenty muzyczne], Kornety, Eufonia, Buccin [rodzaj trąbki zakończonej głową smoka],
Zatyczki do przekształcania fletów z otwartymi klapami
na flety z zamkniętymi klapami, Zampogna [włoskie dudy],
Szeng [chiński instrument dęty], Suona [trąbka chińska], Stroiki [instrumenty muzyczne], Stroiki do ustników instrumentów dętych drewnianych, Stroiki do instrumentów muzycznych, Stroiki będące elementami instrumentów muzycznych,
Stroiki, Saksofony, Piszczałki kazoo [inne niż zabawki], Piszczałki [instrumenty muzyczne], Pikolo, Organki [harmonijki ustne],
Organki, Okaryny, Oboje, Membrany do fletów chińskich,
Krótkie flety bambusowe [Danso], Kontrafagoty, Klarnety, Języczki - stroiki [części instrumentów muzycznych], Języczki
[stroiki], Japońskie klarnety bambusowe (shakuhachi), Harmonijki ustne, Harmonijki klawiszowe, Flety proste [instrumenty
muzyczne], Flety japońskie (yokobue), Flety będące instrumentami muzycznymi, Flety bambusowe, Flety, Fagoty,
Fagot, Ebonitowe ustniki do instrumentów muzycznych,
Dudy, Drumle, harfy żydowskie [instrumenty muzyczne],
Chińskie bambusowe flety podłużne [Xiao], Bambusowe piszczałki pionowe (shoh), Bambusowe piszczałki pionowe (hichiriki), Czelesty, Elektroniczne keyboardy [instrumenty muzyczne], Elektryczne keyboardy [instrumenty muzyczne], Fisharmonie, Fortepiany, Instrumenty klawiszowe [muzyczne], Karty perforowane zawierające nuty przeznaczone na fortepian,
Klawesyny, Klawiatury do pianin, Klawiatury instrumentów
muzycznych, Klawisze do pianin, Klawisze instrumentów muzycznych, Organy, Organy elektroniczne, Organy [instrumenty muzyczne], Papier perforowany zawierający nuty przeznaczone na fortepian, Perforowane rolki muzyczne stosowane
w pianolach, Pianina, Pianina cyfrowe, Pianina elektroniczne,
Pianina elektryczne, Pianina, fortepiany, Pianina odtwarzające
muzykę, Pianole, Piszczałki do organów, Płyty perforowane
zawierające nuty przeznaczone na fortepian, Regulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, Rolki perforowa-
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nej taśmy papierowej zawierające nuty przeznaczone na pianolę, Samogrające pianina elektryczne, Samogrające pianina
elektroniczne, Struny do pianin, Taśmy papierowe perforowane zawierające nuty przeznaczone na fortepian, Taśmy perforowane zawierające nuty przeznaczone na fortepian, Bębny,
Bębny conga, Bębny djembe, Bębny elektroniczne, Bębny
[instrumenty muzyczne], Bębny japońskie (taiko), Bongosy,
Dzwonki [instrumenty muzyczne], Dzwonki metalowe [instrumenty muzyczne], Dzwonki ręczne [instrumenty muzyczne], Dzwony rurowe, Dzwony rurowe [instrumenty muzyczne], Elektroniczne zestawy perkusyjne, Gongi, Grzechotki
[instrumenty muzyczne], Japońskie bębenki ręczne (tsuzumi), Kastaniety, Kotły [instrumenty muzyczne], Krowie dzwonki jako instrumenty muzyczne, Ksylofony, Ksylofony żelazne,
Laski z dzwonkami na półokrągłej ramie [instrumenty muzyczne], Marakasy, Marimba, Marimby, Pałeczki perkusyjne,
Pałki do bębnów basowych, Pedały do bębnów [instrumenty
muzyczne], Perkusje, Perkusje robotyczne, Perkusyjne pady
ćwiczeniowe, Podstawki pod kotły, Sidła, Sistrum, Skóra
na bębny, Sprężyny rezonujące do werbli, Steel drum [instrumenty muzyczne], Talerze perkusyjne, Tam-tamy, Tamburyny,
Trójkąty [instrumenty muzyczne], Wielkie bębny, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie
konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla
osób trzecich, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Impresariat
w działalności artystycznej, Informacje na temat metod sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie przedsiębiorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób
trzecich, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie
opieki zdrowotnej, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja usług w zakresie powitań
telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów
na rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością
gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie do-
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tyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie
wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie
spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami,
Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc
przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działalności
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu
sprawami gospodarczymi, Porady w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, Pośrednictwo w zakresie reklamy, 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, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób
trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla
osób trzecich], Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, Rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Skomputeryzowane zarządzanie
działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], Sporządzanie raportów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz
instytucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
Usługi agencji literackich obejmujące negocjowanie umów,
Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób
w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności go-
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spodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi
franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi impresariów
w działalności artystycznej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi menadżerskie świadczone
na rzecz modeli i modelek, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu
działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, Usługi planowania dla
przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich,
Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynności biurowych], Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie
badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie planowania
i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw,
Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów parkingowych,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz portów lotniczych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone przez agencje teatralne,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz kompleksów basenów, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz teatrów, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi
zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi zarządzania
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego,
Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania zapasami,
Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów
o świadczenie usług na rzecz innych, Usługi związane z prze-
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noszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania
restauracji i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie biurami
działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla
sklepów, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi,
Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców,
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie
biznesowe w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie
logistyki na rzecz innych osób, Zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości
świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie
działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
benzynowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, Zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz
osób trzecich, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz
osób trzecich, Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie
procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Zarządzanie
projektami z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie
przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich,
Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w sprawach demograficznych, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Zarządzanie relacjami z klientami,
Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie
szpitalami, Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
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cych jako wolni strzelcy, Marketing internetowy, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencja public
relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie
informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Edycja postprodukcyjna reklam,
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing
cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marketing referencyjny,
Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena skutków wywieranych przez
działania reklamowe na odbiorców, Oceny szacunkowe
do celów marketingowych, Oferowanie próbek produktów,
Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii
promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja pokazów mody do celów
promocji sprzedaży, Organizowanie działań reklamowych
w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie
losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
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na cele dobroczynne, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (rozlepianie -), Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu
franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja
materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
w celach reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, Produkcja promocyjnych
kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam
radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam
telewizyjnych i radiowych, Produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie
logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych,
Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama]
koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy
influencerów, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży,
na rzecz innych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie
działalności gospodarczej, Promowanie dzieł sztuki innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści z energooszczędnych technologii
oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia,
Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio
online za pośrednictwem witryn internetowych, Promowanie
projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych
w czasopismach, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich
za pośrednictwem programów znaczków handlowych, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych,
Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie
łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami
promocyjnymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie to-
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warów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów
kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez reportaże reklamowe, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich,
Promowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie,
Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie
reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż
sprzedaż], Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich,
Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online,
Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów
reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 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 promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, 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, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin, Rekla-
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mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem
internetu, Reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie
towarów tych sprzedawców, Reklamy kinowe, Reklamowanie
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamy
montowane na dachach taksówek, Reklamy online, Reklamy
prasowe (przygotowywanie -), Reklamy radiowe, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Reżyserowanie filmów reklamowych,
Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
Rozwój planu marketingowego, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Telemarketing, Testowanie marki, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie,
Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych,
Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją
sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji
reklamowych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, Usługi dopasowywania w ramach sieci
reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów
między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie
marketingu, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi
izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi
izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii,
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie
sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi
promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi
promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu
mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dla branży
literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów me-
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chanicznych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku
osobistego, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dotyczące
hoteli, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia,
poczty, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące
ich konsultacje, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity],
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne
agencje reklamowe, Usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych,
Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki
na rzecz innych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej
w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi
reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe
w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie
branży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe
w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamowe
w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie
artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie urządzeń
do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie
produktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem
podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowieka,
Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
Usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym,
Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, Usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, Usługi reklamowe
związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane
z książkami, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z pracami
publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamy
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graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi rozwoju w zakresie
kreatywnego planowania marketingowego, Usługi tworzenia
kontaktów sprzedażowych, Usługi w zakresie marketingu
produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego,
Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie
oceny marki, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi
w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie wyceny marki,
Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu
w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością
online, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych,
Wykonywanie materiałów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, Zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek i modeli do reklamy, Zarządzanie
promocją sławnych osób, Zarządzanie promocyjne na rzecz
osobistości sportowych, Zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 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, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji
za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 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 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 rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik
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sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie towarów
i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, 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 medialnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych,
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
prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 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 kontaktach handlowych i gospodarczych,
Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, 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
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Procedury
administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi,
Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, 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,
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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 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 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 online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 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, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie
w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych
w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządzanie
w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych,
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
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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 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 telefonicznych
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy
do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane
z komputerami, które można nosić na sobie, 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 w zakresie
baterii, Usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, 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 torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hur-
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towej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
Wypożyczanie stoisk handlowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 42 Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Usługi w zakresie projektowania, Testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Analizy wykonalności projektu, Artyści graficy (usługi
-), Badania diagnostyczne smarów przemysłowych, Badania
dotyczące projektowania, Badania w zakresie projektowania
komputerów, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz],
Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania opakowań, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Dostarczanie informacji na temat usług
w zakresie projektowania mody, Dostarczanie informacji
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie plików modelowych do drukowania przestrzennego, Dostarczanie plików
modelowych do drukowania 3D, Grafika artystyczna, Konstrukcyjne (projektowanie -), Oceny techniczne związane
z projektowaniem, Opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie produktów, Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, Opracowywanie, projektowanie
i aktualizacja stron głównych, Opracowywanie protez, Opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, Opracowywanie urządzeń diagnostycznych, Doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu
komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony,
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bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące komputerów, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Certyfikacja danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy
użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów
i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Komputerowe projektowanie graficzne do mapowania projekcji wideo,
Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
Kopanie kryptowaluty, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie
komputerów, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów
komputerowych, Opracowywanie systemów przetwarzania
danych, Opracowywanie systemów przechowywania danych,
Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Pisanie
techniczne, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych,
Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych
baz danych, Projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów komputerowych
do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, Systemy komputerowe (Analizy -), Testowanie wydajności komputerów, Tworzenie cyfrowych znaków wodnych, Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
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Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi
informatyki kwantowej, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi
technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie
badań komputerowych, Usługi w zakresie projektowania
i programowania komputerów, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wydobywanie kryptowaluty, Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym,
Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego
przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, Zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem, Planowanie i projektowanie
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie projektu,
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie
analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie
animacji na rzecz innych, Projektowanie audiowizualnych
prac twórczych, Projektowanie baz danych, Projektowanie
części do pojazdów lądowych, Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie dekoracji scenicznych
dla przedsięwzięć teatralnych, Projektowanie dekoracji
wnętrz dla sklepów, Projektowanie dodatków odzieżowych,
Projektowanie druków, Projektowanie działań zaradczych
w celu usunięcia wad w konstrukcjach, Projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych,
Projektowanie elementów optycznych, Projektowanie form,
Projektowanie gier, Projektowanie gier planszowych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne okładek książkowych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla
potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie sieci,
Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie baz
danych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie
nowych technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie
i opracowywanie metod do testów i analiz, Projektowanie
i opracowywanie aparatury diagnostycznej, Projektowanie
i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego,
Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projekto-
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wanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie induktorów elektromagnetycznych
na zamówienie, Projektowanie infrastruktury informatycznej
na rzecz osób trzecich, Projektowanie instalacji i urządzeń
przemysłowych, Projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, Projektowanie komputerów,
Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie komputerowych baz danych, Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie konstrukcji
ozdobnych, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości
firm, Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie maszyn specjalistycznych wykorzystywanych do produkcji sprzętu oświetleniowego, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie materiałów piśmiennych, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie mikroczipów komputerowych, Projektowanie mikroczipów dla osób trzecich, Projektowanie modeli, Projektowanie modeli 3D do druku 3D, Projektowanie modeli matematycznych, Projektowanie modeli symulowanych komputerowo, Projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, Projektowanie naklejek magnesów na lodówkę, Projektowanie narzędzi, Projektowanie nakryć głowy, Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie
obiektów biznesowych, Projektowanie odzieży ochronnej,
Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, Projektowanie
ogrzewania, Projektowanie opakowań, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Projektowanie opakowań
na rzecz osób trzecich, Projektowanie oprzyrządowania
do produkcji części do pojazdów lądowych, Projektowanie
optycznych i mikrooptycznych komponentów, Projektowanie oświetlenia krajobrazowego, Projektowanie oświetlenia
teatralnego, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie płytek obwodów elektrycznych, Projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, Projektowanie produktów, Projektowanie produktów konsumenckich, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie prototypów, Projektowanie przyrządów, Projektowanie scenografii przedstawień, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie sklepów, Projektowanie specyfikacji
komputerowych, Projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, Projektowanie sprzętu do transportu towarów,
Projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, Projektowanie sprzętu
do automatyzacji biura, Projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie
sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na inne protokoły, Projektowanie sprzętu komputerowego
dla przemysłu wytwórczego, Projektowanie sprzętu komputerowego, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie
stoisk wystawowych, Projektowanie stron domowych i stron
internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie
systemów elektronicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów komunikacyjnych,
Projektowanie systemów oświetleniowych, Projektowanie
systemów pomiarowych, Projektowanie systemów przetwa-
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rzania danych, Projektowanie systemów wyposażenia sklepów, Projektowanie szkła i produktów szklanych, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie technik malowania, Projektowanie telefonów, Projektowanie telefonów komórkowych, Projektowanie
transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie,
Projektowanie ubrań, Projektowanie układów scalonych, Projektowanie urządzeń diagnostycznych, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie urządzeń
i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, Projektowanie urządzeń i maszyn do napełniania, Projektowanie urządzeń i maszyn w zakresie techniki
napełniania, Projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Projektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek,
Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wspomagane komputerowo dla
procesów produkcyjnych, Projektowanie wyposażenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie
wyświetlaczy trójwymiarowych, Projektowanie wzorów, Projektowanie zestawów do programów telewizyjnych, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Projektowanie znaków, Projektowanie znaków towarowych, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, Przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych,
Przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, Przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa
obrazów), Rysowanie konstrukcji, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, Sporządzanie raportów projektowych, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz samochodów, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci
komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron
głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego,
Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie
projektowania obiektów biurowych, Usługi artystów grafików, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów
informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania,
Usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne dotyczące
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni
zewnętrznych, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, Usługi
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inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn,
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi naukowe
i projektowanie w tym zakresie, Usługi projektów graficznych,
Usługi planowania [projektowania] klubów, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumentów, Usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych,
Usługi projektowania dotyczące znaków, Usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, Usługi projektowania dotyczące tworzenia masek, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów rozrywkowych, Usługi projektowania dotyczące grafiki okiennej, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych, Usługi projektowania dotyczące
narzędzi do obróbki metali, Usługi projektowania dotyczące
modelarstwa w celach ekspozycyjnych, Usługi projektowania
dotyczące modelarstwa do celów wystawowych, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego,
Usługi projektowania mebli, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, Usługi projektowania obiektów biznesowych,
Usługi projektowania odzieży, Usługi projektowania opakowań przemysłowych, Usługi projektowania przestrzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, Usługi projektowania technicznego
wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania technologicznego, Usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, Usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, Usługi projektowania w zakresie
systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, Usługi
projektowania w zakresie części do pojazdów mechanicznych, Usługi projektowania w zakresie procesorów danych,
Usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania
do wystaw, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci,
Usługi projektowania w zakresie wystaw, Usługi projektowania związane z układami scalonymi, Usługi projektowania
związane z opakowaniami, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe w dziedzinie
sprzętu i programów komputerowych, Usługi projektowe
w zakresie wystaw sklepowych, Usługi projektowe w zakresie
opracowań graficznych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, Usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie,
Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, Usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego,
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi
w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), Usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, Usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania produktów, Usługi w zakresie projektowania marki,
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych,
Usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usługi
w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, Usługi
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w zakresie projektowania mikroukładów, Usługi w zakresie
projektowania wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie projektowania
biżuterii, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego, Usługi
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne
i doradcze w tym zakresie, Usługi w zakresie projektowania
wnętrz butików, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla
branży detalicznej, Usługi w zakresie projektowania logo,
Usługi w zakresie projektowania naukowego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, Usługi
w zakresie tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie
wspomaganego komputerem projektowania technicznego,
Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, Usługi związane z opracowywaniem baz danych, Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Wspomagane komputerowo projektowanie
grafiki wideo, Wspomagane komputerowo projektowanie
form, Wypożyczanie sprzętu do projektowania, Wzornictwo
i opracowywanie produktów, Wzornictwo przemysłowe,
Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe telefonów komórkowych, Wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo, Usługi w zakresie
miernictwa i eksploracji, Badania dotyczące bezpieczeństwa
elektrycznego, Badania naukowe prowadzone przy użyciu
baz danych, Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, Badania naukowe wspomagane komputerowo, Badania nad
procesami przemysłowymi, Badania nad oprzyrządowaniem,
Badania materiałowe, Badania i analizy naukowe, Badania
i opracowywanie projektów technicznych, Badania laboratoryjne, Badania przemysłowe wspomagane komputerowo,
Badania techniczne, Badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania w dziedzinie
techniki, Badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej,
Badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, Badania w zakresie bezpieczeństwa, Badania w zakresie maszyn produkcyjnych, Badania w zakresie nowych produktów, Doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania
materiałów do przygotowywania obwodów elektronicznych,
Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarzania obwodów elektronicznych, Doradztwo techniczne
w zakresie produkcji półprzewodników, Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo
technologiczne, Dostarczanie informacji i wyników badań
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością
wyszukiwania, Ekspertyzy w zakresie technologii, Kalibrowanie instrumentów, Kalibrowanie maszyn, Kalibrowanie [pomiary], Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu,
Monitorowanie stanu maszyn, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Odwzorowanie, Opracowania technologiczne w zakresie obrabiarek, Opracowywanie maszyn przemysłowych, Opracowywanie metod testowych, Opracowywanie nowych produktów, Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, Opracowywanie podręczników technicznych, Opracowywanie powłok na metale, Opracowywanie powłok na niemetale, Opracowywanie procesów przemysłowych, Opracowywanie produktów konsumenckich,
Opracowywanie produktów przemysłowych, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie systemów
do zarządzania energią i prądem, Opracowywanie technik
obróbki skrawaniem, Opracowywanie urządzeń do testowania przewodów elektrycznych, Opracowywanie zespołów
zasilających, Planowanie projektów technicznych, Planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w za-
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kresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, Porady
techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Prace badawcze nad produktami, Prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie
elektryczności, Prace badawcze w zakresie opracowywania
nowych produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw
sztucznych, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, Prace inżynieryjne, Profesjonalne doradztwo
dotyczące technologii, Profesjonalne doradztwo w zakresie
ergonomii, Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, Programowanie elektronicznych systemów
kontroli, Projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne
sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, Przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności,
Przeprowadzanie testów przemysłowych, Przygotowywanie
badań dotyczących analizy projektu, Przygotowywanie map
cyfrowych, Publikowanie informacji naukowych, Przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych,
Przygotowywanie rysunków technicznych, Sporządzanie
pism technicznych dla osób trzecich, Sporządzanie raportów
dotyczących badań technicznych, Sporządzanie raportów
technologicznych, Sporządzanie rysunków technicznych,
Świadczenie usług badawczych, Technologiczne badania
projektowe, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
Tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji,
Udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, Udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, Usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, Usługi analizy technologicznej,
Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi doradcze dotyczące
przyrządów naukowych, Usługi doradcze dotyczące badań
technologicznych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem
komputerowym, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, Usługi
kalibracji w zakresie urządzeń elektronicznych, Usługi kalibracji w zakresie urządzeń analitycznych, Usługi konsultacyjne
w zakresie technologii kontroli, Usługi kreślarskie w postaci
rysunku technicznego, Usługi kreślarskie, Usługi laboratoryjne
w zakresie testowania analitycznego, Usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, Usługi opracowywania projektów technicznych, Usługi pomiarowe, Usługi
technologiczne i dotyczące ich badania, Usługi technologiczne w zakresie produkcji, Usługi testowania diagnostycznego
wspomagane komputerowo, Usługi w zakresie analizy przemysłowej, Usługi w zakresie analizy danych technicznych,
Usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, Usługi w zakresie badań matematycznych, Usługi w zakresie badań technicznych, Usługi w zakresie badań przemysłowych, Usługi w zakresie doradztwa technologicznego,
Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Usługi w zakresie inspekcji technicznej, Usługi w zakresie opracowywania metod testowania, Usługi w zakresie planowania technologicznego.
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546875
(220) 2022 09 05
ECOLOGICAL PROJECTS - POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKE Systemy Ograniczania Kosztów Energii EPP

(210)
(731)

(531) 27.01.25, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna.
546877
(220) 2022 09 06
Shenzhen Coolstar Technology Co., Ltd.,
Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUKITEL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 34 Papierosy elektroniczne, Waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, Zapałki bezpieczne, Zapalniczki dla palaczy, Filtry do papierosów, Bibułki papierosowe, Papierośnice, Popielniczki dla palaczy, Ciekłe roztwory
do użytku w e-papierosach, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych.
(210) 546893
(220) 2022 09 06
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ING Konto Funduszowe Premium
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe
w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe
usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe, Usługi bankowe, Usługi
bankowe dostępne za pomocą kart, Usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, Usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych,
Usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami
za pomocą kart obciążeniowych, Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzowane usługi bankowe związane
z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone przy użyciu kart,
Usługi finansowe i monetarne, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu,
Usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Internet,
Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych,
Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi
finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem
gotówki, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem
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towarami, Bankowość internetowa, Elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość
internetowa], Skomputeryzowane usługi bankowe, Emisja
kart kredytowych, Emisja kart kredytowych i debetowych,
Obsługa kart do transakcji płatniczych, Obsługa kart kredytowych, Obsługa kart kredytowych i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, Wydawanie kart kredytowych, Doradztwo finansowe, Finansowe (Doradztwo
-), Finansowe (Informacje -), Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych,
Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wymiana walutowa, Skomputeryzowane usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością
bankową, Udostępnianie informacji finansowych online,
42 Administrowanie prawami użytkowników w sieciach
komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, Udostępnianie informacji online w zakresie
badań technologicznych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, Usługi komputerowe do analizy danych,
Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania
komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
546915
(220) 2022 09 06
ZAKŁADY MIĘSNE PAMSO SPÓŁKA AKCYJNA,
Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamso 1916
(210)
(731)

(531)

03.04.18, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), Bekon, Befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), Burgery, Burgery mięsne, Burgery z indyka, Chorizo [kiełbasa hiszpańska], Cielęcina, Confity z kaczki, Części
indyka, Drób, Dziczyzna, Filety z piersi kurczaka, Flaki, Foie
gras [pasztet sztrasburski], Frankfurterki, Galarety mięsne,
Golonka, Indyk, Kaszanka, Kiełbasy, Kawałki kurczaka do kanapek, Kawałeczki bekonu, Kiszka (krwawa -) [kiełbasa],
Liofilizowane mięso, Marynowane nóżki wieprzowe, Mie-
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lonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso i wędliny, Mięso
liofilizowane, Mięso konserwowane, Mięso mrożone, Mięso
pokrojone w plastry, Mięso solone, Mięso świeże, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Pastrami, Paczkowane mięso,
Pieczeń wołowa, Produkty z jagnięciny, Podroby, Salami,
Schab wieprzowy, Steki wieprzowe, Steki wołowe, Suszone
mięso, Szynka, Szynka surowa podsuszana [prosciutto], Zupy
(Składniki do sporządzania -), Salceson, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 40 Przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, Usługi
wędzarni z zakresu wędzenia artykułów spożywczych, Przetwarzanie żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów,
Puszkowanie żywności, Mielenie żywności, Konserwowanie
żywności, Żywność (Wędzenie -), Wędzenie mięsa, Ubój
zwierząt, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

546954
(220) 2022 09 07
BATER JUSTYNA LEMON PLANET, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
LEMON

(531) 27.01.25, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 8 Przybory do manicure i pedicure, Przybory
do układania włosów, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych.
(210) 546983
(220) 2022 09 08
(731) BINIAK MARIUSZ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ARGONAUTS
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

546985
(220) 2022 09 08
KRAWCZYK WOJCIECH KRAWCZYK, Łąkta Dolna
(znak słowno-graficzny)
blucar

dów, Wynajem pojazdów, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Organizacja wynajmu pojazdów, Wynajem skuterów
do transportu, Parkowanie pojazdów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Parkowanie samochodów, Parkowanie samochodów przez obsługę, Udostępnianie garaży,
Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów,
Udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów, Usługi garaży parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi
w zakresie garażowania pojazdów, Wynajem garażowych
miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc parkingowych
i garaży dla pojazdów, Wynajmowanie miejsc parkingowych,
Organizowanie wynajmu pojazdów, Pojazdy (Wypożyczanie
-), Rezerwacja samochodów do wynajęcia, Transport wynajętych samochodów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu,
Usługi lokalizacji pojazdów, Usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, Usługi rezerwacji w zakresie wynajmu
samochodów, Usługi w zakresie wynajmu samochodów
z szoferem, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, Usługi współdzielenia rowerów, Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów silnikowych, Usługi wypożyczania lądowych pojazdów
silnikowych, Wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep,
Wynajem pojazdów transportowych na umowę, Wynajem
pojazdów transportowych, Wynajem ciężarówek i przyczep,
Wynajem przyczep, Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Wynajem samochodów sportowych, Wynajmowanie pojazdów, Wynajmowanie pojazdów wyposażonych
w platformy podnoszące, Wynajmowanie silnikowych pojazdów drogowych, Wypożyczanie ciężarówek i pojazdów, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych
i ciężarówek, Wypożyczanie pojazdów drogowych, Wypożyczanie pojazdów na umowę, Wypożyczanie pojazdów
silnikowych na umowę, Wypożyczanie pojazdów silnikowych, Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, Wypożyczanie przyczep, Wypożyczanie przyczep drogowych,
Wypożyczanie przyczep samochodowych, Wypożyczanie
rowerów, Wypożyczanie rowerów elektrycznych, Wypożyczanie samobieżnych platform podnoszących do celów
transportowych, Wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie transportu, Zapewnianie wynajętych
pojazdów do transportu pasażerów, Wynajem kasków motoryzacyjnych.
547032
(220) 2022 09 09
KRAWCZYK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszówki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KRAWCZYK RENTAL
(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.01.25, 29.01.04
(510), (511) 39 Wynajem samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem samochodów elektrycznych,
Wynajem motocykli, Organizowanie wynajmu samocho-
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27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 37 Informacja o najmie sprzętu budowlanego, Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn
i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych
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z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń górniczych, Udzielanie informacji
związanych z wypożyczaniem mopów, Usługi w zakresie
wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii wodno-lądowej, Usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, Wynajem betoniarek, Wynajem buldożerów, Wynajem ciężkiego sprzętu,
Wynajem desek rusztowaniowych, Wynajem drabin, Wynajem dźwigów do dużych ciężarów, Wynajem i konserwacja
podestów roboczych, Wynajem kompresorów powietrza,
Wynajem koparek, Wynajem ładowarek akumulatorów, Wynajem ładowarek przegubowych, Wynajem latarni sygnalizacyjnych, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników
i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Wynajem maszyn do pompowania betonu, Wynajem maszyn do prasowania, Wynajem maszyn do robót
drogowych, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Wynajem minikoparek, Wynajem
młotków, Wynajem napowietrznych platform roboczych,
Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, Wynajem platform i rusztowań, Wynajem platform roboczych unoszących
do użytku w budownictwie, Wynajem pomp do drenażu,
Wynajem przemysłowych urządzeń stosowanych do suszenia naczyń, Wynajem rusztowań, Wynajem rusztowań
budowlanych oraz platform budowlanych, Wynajem rynien
zsypowych, Wynajem sprężarek gazu lub powietrza, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem sprzętu do betonowania, Wynajem sprzętu
do czyszczenia, Wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów,
Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem sprzętu
do przenoszenia materiałów, Wynajem sprzętu do robót
ziemnych i koparek, Wynajem sprzętu do robót ziemnych,
Wynajem stalowych wież, Wynajem suwnic, Wynajem urządzeń do czyszczenia, Wynajem urządzeń do podnoszenia
do użytku w budownictwie, Wynajem urządzeń do zszywania (do łączenia zszywkami), Wynajem urządzeń hydraulicznych, Wynajem urządzeń wiertniczych, Wynajem urządzeń
wiertniczych i górniczych, Wynajem wież aluminiowych,
Wynajem wyciągarek do drzew, Wynajem żurawi, Wypożyczanie koparek do rowów prowadzonych przez operatora,
Wypożyczanie ładowarek o sterowaniu burtowym, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wypożyczanie maszyn
do czyszczenia podłóg, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia
i mycia, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia,
mycia i suszenia, Wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń górniczych, Wypożyczanie mopów, Wypożyczanie napinaczy do wykładzin
dywanowych, Wypożyczanie narzędzi do wykonywania
odwiertów naftowych, Wypożyczanie nożyc do dywanów,
Wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, Wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, Wypożyczanie samobieżnych koparek do rowów, Wypożyczanie
samobieżnych platform podnośnych, Wypożyczanie urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego, Wypożyczanie urządzeń do podnoszenia osób, Wypożyczanie
urządzeń do mycia samochodów, Wypożyczanie urządzeń
do podwodnego oczyszczania strumieniowo-ciśnieniowe-
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go, Wypożyczanie urządzeń do podnoszenia, Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku przy wykopach,
Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku w górnictwie, Wypożyczanie urządzeń naprawczych, Wypożyczanie urządzeń stosowanych w budownictwie, Czyszczenie
silników elektrycznych, Czyszczenie maszyn, Informacja
o naprawach, Informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Wynajem przenośnych
ładowarek, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych,
Ładowanie baterii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Doładowywanie baterii i akumulatorów,
Doładowywanie akumulatorów, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich,
Serwis i naprawa mechanicznych platform dostępowych,
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Serwis i naprawa
urządzeń do podnoszenia, Konserwacja, serwis, strojenie
i naprawa silników, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych,
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa maszyn przemysłowych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
elektronicznych, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
budowlanych, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, Konserwacja instalacji przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń
chemicznych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Usługi rozbiórkowe,
Usługi brukarskie, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi
doradztwa budowlanego.
547052
(220) 2022 09 12
TOTALMONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) totalmoney.pl

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Informacja marketingowa, 36 Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 41 Publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

533185, 544935, 545408, 545930

2

544935, 546563

3

530523, 530526, 530527, 530529, 540114, 540837, 545852, 546575, 546593

4

546514, 546875

5

530523, 530526, 530527, 530529, 540114, 542723, 545112, 545863, 545930, 546284, 546297, 546761

6

526269, 530919, 544062, 546586

7

545172, 546234, 546236, 546397, 546430, 546545

8

546954

9

507883, 541988, 541989, 544062, 544922, 545152, 545867, 545978, 545979, 545980, 546055, 546136, 546304,
546305, 546306, 546307, 546308, 546309, 546310, 546311, 546312, 546313, 546314, 546315, 546316, 546329,
546330, 546397, 546398, 546473, 546501, 546545, 546573, 546585, 546602, 546620, 546630, 546673, 546954

10

542890, 546553, 546761

11

544062, 546543, 546545, 546641

12

546545, 546581, 546586

14

545541, 546575

15

546851

16

544935, 545060, 545847, 545867, 546375, 546495, 546503, 546575, 546591, 546640, 546642, 546644, 546645,
546653

17

544062

18

546546, 546575

19

526269, 544062, 545493, 546586, 546612

20

542985, 546277, 546498, 546543, 546545, 546575

21

540837, 545060, 546543, 546575

24

546498, 546543, 546575

25

542723, 545060, 545134, 545867, 546152, 546432, 546546, 546575, 546592, 546640, 546642, 546644, 546645,
546653

27

542985, 546498, 546575

28

542985, 544922, 545060, 546136, 546575, 546954

29

530523, 530526, 530527, 530529, 535737, 544746, 544895, 545112, 545521, 546110, 546111, 546369, 546445,
546446, 546447, 546520, 546522, 546915

30

530523, 530526, 530527, 530529, 535737, 536398, 542723, 545112, 545510, 545521, 546190, 546284, 546604,
546803

31

535737, 536398, 544746, 545112, 545521, 545689, 545690, 546513, 546544, 546624, 546627

32

530523, 530526, 530527, 530529, 535737, 535829, 542723, 544746, 545112, 545521, 546284, 546442, 546589

33

535737, 545112, 546589

34

535737, 546877

35

507883, 533185, 535737, 540837, 542141, 542142, 542723, 542985, 544746, 544922, 545847, 545867, 545968,
545969, 545978, 545979, 545980, 546017, 546136, 546284, 546304, 546305, 546306, 546307, 546308, 546309,
546310, 546311, 546312, 546313, 546314, 546315, 546316, 546329, 546330, 546375, 546397, 546427, 546432,
546439, 546473, 546507, 546517, 546540, 546547, 546553, 546555, 546564, 546577, 546585, 546587, 546589,
546591, 546602, 546614, 546620, 546624, 546627, 546633, 546640, 546642, 546644, 546645, 546653, 546662,
546663, 546666, 546669, 546851, 546915, 546983, 547052
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1

2

36

507883, 545255, 545486, 545487, 545488, 545489, 545491, 545867, 545978, 545979, 545980, 546329, 546330,
546473, 546541, 546555, 546585, 546602, 546663, 546666, 546893, 547052

37

530919, 544062, 545255, 545968, 545969, 546481, 546541, 546573, 546586, 546598, 546622, 546641, 546663,
546666, 547032

38

534276, 545978, 545979, 545980, 546286, 546329, 546330, 546585, 546587, 546602, 546640, 546642, 546644,
546645, 546653

39

533185, 535737, 536398, 545978, 545979, 545980, 546180, 546182, 546473, 546586, 546587, 546598, 546663,
546666, 546985

40

530919, 542890, 546136, 546537, 546589, 546591, 546641, 546803, 546915

41

507883, 530919, 540026, 544922, 545060, 545112, 545847, 545867, 545947, 545959, 545968, 545969, 546055,
546136, 546203, 546284, 546286, 546295, 546296, 546319, 546320, 546333, 546375, 546495, 546517, 546564,
546577, 546587, 546591, 546592, 546598, 546603, 546616, 546620, 546624, 546627, 546630, 546634, 546640,
546642, 546644, 546645, 546646, 546650, 546653, 546655, 546663, 546666, 546669, 546673, 546701, 547052

42

530919, 533185, 541988, 541989, 545112, 545255, 545867, 545968, 545969, 546055, 546234, 546236, 546329,
546330, 546398, 546473, 546501, 546572, 546573, 546585, 546587, 546602, 546620, 546624, 546627, 546660,
546663, 546666, 546696, 546851, 546893

43

507883, 545558, 546017, 546485, 546589, 546652, 546663, 546666, 546915

44

533185, 541535, 542890, 545112, 545959, 546297, 546395, 546495, 546548, 546549, 546566, 546567, 546568,
546569, 546570, 546571, 546624, 546627, 546650

45

507883, 545060, 545867, 545968, 545969, 545978, 545979, 545980, 546155, 546329, 546330, 546398, 546564

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

546663
546666
546501
546277
546548
546430
542985
546573
541988
546598
546983
546543
530527
530529
546586
530523
530526
545060
546445
546446
544895
545930
546985
546507
546589
526269
541989
546111
546652
545510
546587
546517
535737
546592
545558
546398
530919
546155
546427
546660
545408
546655
546604
540114

FLAMINGO SCHOOL
FUMEN
GABINET WETERYNARYJNY ZIELONY SZPITALIK
LEK. MED. WET. MARZENA AUGUSTYNIAK
GALERIA PRZYSTANEK
GARDIVOX
GIM
GIM
GOODMAN & STONE
GOODMAN & STONE
GOODMAN & STONE
GOODMAN & STONE
GOODMAN & STONE
Gortoniusz Polson
hansped
hanspeed
HEADSHOT
HEAT DECOR
HERMES BUD
Hiley
ICX Study Club
ICX STUDY CLUB
ICX
ICX
ICX-Active
ICX-Active
ICX-Imperial
ICX-IMPERIAL
ICX-Magellan
ICX-MAGELLAN
ICX-Premium
ICX-Premium
ICX-Royal
ICX-ROYAL
ICX-SmileBridge
In Post izi
ING Konto Funduszowe Premium
InPost izi
izi
JANGO
Jogurcik deserowy Agatka
K KRAWCZYK RENTAL
Krawiec Zdrowia PORADNIA
NEUROPSYCHOLOGICZNA
Lemberger Sława bohaterom!

546634
546851

.PUNKT
.PUNKT
4 MEDICINE
ABC wyposażenia
ADENTA
AGRORAY.pl
ajaBaby
alfa solaris
Anioł Stróż
AP
ARGONAUTS
artu
B plus
B+
bcd
BE PLUS
BE+
belarus FREE THEATRE
Bielmar
Bielmar
Big Milk
BIOKONTRA
blucar
BOGUCKI
BROWAR 1887-1914 RODZINY HELLWIGÓW
CB ALUMINIUM SYSTEM
Child Web Angel
CHRUPELLA
COCO SUSHI
CUKIERNIA DOMOWA TORTINELLA
Direct Mail przyciągamy uwagę
DL DRIVELAND
DOBRY SKLEP
el Sol Festival
EMBLEMS
EMEREST
ENERGOP
escort
Fani Auta
fenixLAB
fertiDROP
Festiwal Nowe Oświecenie
fit tak
fito Collagen FLOSLEK LABORATORIUM

546627
546555
545863
546234
546236
545486
545487
545488
545489
545491
546503
546180
546182
542723
544062
546622
546581
546295
546296
546304
546305
546308
546309
546313
546314
546311
546312
546306
546307
546315
546316
546310
545978
546893
545979
545980
544922
546369
547032
541535
546442

96

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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1

2

1

2

LEMON
Lewandowska
LIGA MISTRZÓW OPERATORÓW
London GINGER BEER
LOVEART
luxdentica
Ładne Bebe
Ładne Bebe
Ładne Bebe
Ładne Bebe.pl
Ładne Bebe.pl
M METOB
MAMOLOGIA
MEDIA EXPERT PLUS
MEDICSTAR
Mennica 79 element
Métier Beauty
MG Giu Monnari
Millennium 360°
Millennium 360°
MindWell
mirpasz
MODULOSY
NDI
NIEZNANI.STUDIO
NJUCOLOR
Norka Cat’s
O.K WALL
OBYWATELSKA KONTROLA WYBORÓW KOD
Komitet Obrony Demokracji
OH AH!
Oh by MO
ONSET SHOES
ORTODONCJA
OUKITEL
PAITITI
Pamso 1916
PAPA GLINOLUD
parrot coffee
PKO Płacę później
PKO Płacę później
Pola
Polpest
Polska Grupa Serwisowa
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU
POLISH CHEERLEADING SPORT ASSOCIATION
prados joy of work
PRADOS Joy of work
Preveto
Prezikte
PRO NOO BIOTICS

546954
546546
546577
535829
546614
542890
546640
546645
546653
546642
546644
546537
545959
545847
546547
545541
546761
546575
546329
546330
546495
536398
546397
545255
546333
546563
546513
546498

QUEST FOR ENGLISH
REVENTO
ROBOT GENTLEMAN
roślinna MR
Ruch Systemu Miłości
RYTM MOKOTOWA
Samanta GLAMOUR
Sb SOPHIE BOUTIQUE
SECURITY OPS BEZPIECZEŃSTWO
& TECHNOLOGIE
Septilver AGRO
SHOE GO!
Sidovski.com WHEELS AND SUSPENSION SHOP
SKORO ŚWIT
Skynova
SMART AGING CLINIC
SMILE FACTORY
SOKE Systemy Ograniczania Kosztów
Energii EPP
SOUNDS OFPOZNAŃ
SPACE FEST
SPEC-POŻ 1989 rok założenia
Sprężyny Biznesu
STUROMEDICA
SUGAR BY BLONDE
SUPER PELLET
SUSHI GO
Sympozjum ICX
SYMPOZJUM ICX
SZAŁ DLA PLASTYKÓW
T CHRUU paczka CZIPSY ZIEMNIACZANE
SMAK FROMAGE
T CHRUU paczka CHIPSY ZIEMNIACZANE
SMAK SOLONE
TAJEMNICA WWW.TAJEMNICA.PL
Tamkena
TechCleans
TEKKO
terapiq
textbookers
TGLS the global language system
TO SIĘ BIERZE Z NATURY
totalmoney.pl
TOYO SEAL
TRAJKA
TWÓJ LEKARZ w Gdańsku
TWÓJ LEKARZ w Katowicach
TWÓJ LEKARZ w Krakowie
TWÓJ LEKARZ w Poznaniu
TWÓJ LEKARZ w Szczecinie
TWÓJ LEKARZ we Wrocławiu
TYPOWY VAPER

546055
546545
546136
546447
546564
546541
546432
546633

545867
545521
546662
545134
546549
546877
540837
546915
546650
546017
546585
546602
544746
546481
545969
546203
542141
542142
545689
545690
545112

546591
546297
546152
546540
546190
546630
507883
546395
546875
546701
546616
545968
546646
546553
546803
546514
546485
546319
546320
544935
546520
546522
546603
546284
546641
545152
546593
546620
545947
546110
547052
545172
546544
546566
546567
546568
546569
546570
546571
546439

Nr ZT38/2022
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1

2
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UKS Czerwone Smoki
useborn.
VD ViaDomo PRACOWNIA WNĘTRZA

540026
546572
546696

WM wirtualnemedia

534276

Y

546375

WILD GYM
WINFLOOR
Wirtualna Domówka
Z BARTOSZEM JAGIELSKIM

546669
545493

YaraMila Complex - Z trawy robi murawę!

533185

YOSHI

545852

Zielony Szpitalik

546624

ŻABU

546673

546286

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.
1060156
1332963
1334511
1335819
1376670
1456354
1600331
1621251
1637559
1657208
1680012
1680050
1680103
1680143
1680177
1680198
1680207

7/eleven (2022 08 16)
18, 25
JOIN UP (2022 05 04)
CFE: 27.05.01
39, 43
WALTER SARAJEVSKI CEVAP (2022 07 11)
CFE: 01.01.01, 05.03.20, 05.13.08,
29, 43
11.01.01, 27.05.01, 29.01.13
Join UP! (2022 05 04)
CFE: 24.17.04, 27.05.01, 28.05.00
39, 43
PhosFeed (2022 07 27)
1, 6, 31, 39, 44
M GALLERY (2022 08 16)
CFE: 26.04.05, 26.11.02, 27.05.09, 29.01.13
36
le cafe (2022 07 01)
CFE: 27.05.01
30
MORION (2022 07 07)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
34
DEMOCRAT LEX (2022 07 07)
CFE: 03.01.02, 19.03.24, 24.01.03, 29.01.15
34
EXTRAORDINARY BEAUTY SKILLS (2022 06 16)
CFE: 02.09.04, 27.03.02, 27.05.01
41, 44
Xunte (2022 06 06)
CFE: 27.05.02, 28.03.00
7
Settaus (2022 07 26)
9
SOLARİS (2022 04 23)
CFE: 27.05.01
3
DINIYA (2022 06 22)
CFE: 27.05.01
18
(2022 04 11, 2021 11 12)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
29, 30, 35, 43
DMEGC (2022 06 10, 2022 01 06)
CFE: 27.05.17
7, 9, 12
Lock & Fresh BPA Free (2022 06 16)
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 24.17.25, 26.01.05,
21
26.04.15, 27.05.01, 29.01.15

1680208
1680280
1680289
1680290
1680291
1680292
1680293
1680294
1680415
1680443
1680627
1680642
1680742
1680805
1680865
1680870
1680891
1680955
1681033

ARMSTRONG (2022 05 23)
21, 33
crypto.com (2022 01 31)
CFE: 03.01.01, 26.05.01
9, 36, 42
CONTITON (2022 07 06, 2022 03 17)
19, 37
TRADITON (2022 07 06, 2022 05 25)
CFE: 07.15.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.01 19, 37
VENETON
19, 37
(2022 07 06, 2022 03 17)
PLANOTON
19, 37
(2022 07 06, 2022 03 17)
RENOTON
19, 37
(2022 07 06, 2022 03 17)
SENSATON
19, 37
(2022 07 06, 2022 03 17)
HOGUO (2022 08 02)
CFE: 27.05.01
9
TALLIN (2022 05 25, 2021 11 26)
5
silencare (2022 07 12)
CFE: 27.05.01
11
R.U.R. (2022 04 27)
9, 28, 41
Egyptian Fibers Company .Efco (2022 06 01)
CFE: 05.05.20, 26.04.05, 26.11.03,
16, 27
26.13.25, 27.05.01, 28.01.00
SAUCHEF (2022 07 26)
CFE: 26.04.02, 27.05.09, 29.01.13
30
(2022 06 21)
CFE: 03.07.17, 24.15.21, 29.01.12
39
MUFFIK
(2022 03 07, 2022 03 04)
CFE: 21.01.14, 27.05.01
10, 27, 28, 35
MEXLLER (2022 07 08)
12
Casarte (2022 06 06)
35
DAFA MESH (2022 07 15)
24

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1376670

3

1680103

5

1680443

6

1376670

7

1680012,

1680198

9

1680050,

1680198,

10

1680870

11

1680627

12

1680198,

1680280,

1680415,

1680642

1680291,

1680292,

1680293,

1680294

1680293,

1680294

1680891

16

1680742

18

1060156,

1680143

19

1680289,

1680290,

21

1680207,

1680208

24

1681033

25

1060156

27

1680742,

1680870

28

1680642,

1680870

29

1334511,

1680177

30

1600331,

1680177,

31

1376670

33

1680208

34

1621251,

1637559

35

1680177,

1680870,

36

1456354,

1680280

1680805

1680955

37

1680289,

1680290,

1680291,

1680292,

39

1332963,

1335819,

1376670,

1680865

41

1657208,

1680642

42

1680280

43

1332963,

1334511,

1335819,

1680177

44

1376670,

1657208

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.
539032
540478
541481
542881

KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ
2022 05 28
9, 41, 42
BUGAJSKI RADOSŁAW
2022 06 22
25
WIĘCKOWICZ-MALICKA ALEKSANDRA DOM
I SAD ALEKSANDRA WIĘCKOWICZ- MALICKA
2022 07 25
35
Abercrombie & Fitch Europe Sagl
2022 08 31
3

543443
534958
538207

CANDELLUX LIGHTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 09 07
11, 35, 42
GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 09 06
35
CZOSKA VIOLETA AVICAR UBEZPIECZENIA
I FINANSE
2022 09 05
36

