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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r. Nr ZT50

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

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

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

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

(559) – inny 

(571) – opis znaku

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

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

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

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

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

(210) 516289 (220) 2020 07 21
(731) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, wódka, napoje alkoho-
lowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji napojów alko-
holowych, wódki, wyrobów spirytusowych, 43 usługi restau-
racyjne, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hiszpańskich, usłu-
gi restauracji japońskich, usługi restauracji washoku, usługi 
restauracji fastfood, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi 
restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji sprze-
dających sushi, restauracje samoobsługowe, usługi barów 
i restauracji, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach 
restauracyjnych, usługi w zakresie restauracji [brasserie], re-
stauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, usługi restauracji z daniami 
ramen, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem.

(210) 525734 (220) 2021 03 08
(731) SPL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasz Market

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 26.04.01, 26.04.04, 
26.04.09, 01.03.02

(510), (511) 29 Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Ga-
laretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produkty mleczne, Ole-
je i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna 
kawa, Ryż, Tapioka i sago, Mąka, Chleb, Wyroby cukiernicze, 
Lody, Cukier, Miód, Melasa (syropy), Drożdże, Proszek do pie-
czenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), Przyprawy, 
Lód, 31 Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, 
Naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód, 32 Piwo, 
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, Napoje owocowe i soki owocowe, 33 Napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 527954 (220) 2021 04 19
(731) PODOBA JACEK, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) DRINGO
(510), (511) 9 Programy i oprogramowanie komputerowe, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne, Pro-
gramy, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunika-
cyjnych, Aplikacje, programy, oprogramowanie komputero-
we do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obra-
zów, grafiki, tekstu i dźwięku, Oprogramowanie ułatwiające 
dokonywanie zakupów, Oprogramowanie blogów, Platfor-
my oprogramowania komputerowego, Platformy oprogra-
mowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Plat-
formy oprogramowania do zarządzania współpracą, Kompu-
terowe bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektronicz-
ne katalogi, Oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie 
baz danych, Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie 
i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach 
i usługach konsumenckich, Oprogramowanie umożliwiające 
przeglądanie i zamieszczanie recenzji, rekomendacji i ran-
kingów produktów i usług osób trzecich, Oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające 
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biz-
nesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, Publikacje 
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi tworzenia i za-
rządzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i systematy-
zowania danych i informacji do komputerowych baz danych, 
Usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych i infor-
macji w komputerowych bazach danych, Usługi wyszukiwa-
nia danych i informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line, Usługi dostarczania informacji han-
dlowych, Usługi dostarczania informacji handlowych za po-
średnictwem komputerowych baz danych, Katalogowanie 
informacji o towarach i usługach, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Usługi rejestracji, 
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji 
tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kompu-
tera, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem 
programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klien-
tów, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem programów rabatowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów 
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rabatowych, Zarządzanie programem rabatowym w celu 
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary 
i usługi przez korzystanie z rabatów, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, Usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Zarządzanie biznesowe w zakresie interaktywnej 
strony internetowej dla użytkowników stosujących aplikacje 
i oprogramowanie do wyszukiwania, przeglądania i ocenia-
nia treści internetowych, w celu zamawiania i nabywania 
towarów i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów 
i usług, Zapewnianie recenzji, rekomendacji i rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Obsługa portali internetowych on-line dla 
sprzedających i kupujących towary i usługi, Administrowanie 
i zarządzanie biznesowe w zakresie transportu i dostawy, 
Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Doradztwo i infor-
macje w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumen-
tów, Zarządzanie cenami oraz produktami prezentowanymi 
w serwisach internetowych, Usługi pośrednictwa w nawiązy-
waniu kontaktów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi po-
średnictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, Zarządzanie administracyj-
ne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych 
przez firmy prezentujące produkty w serwisach interneto-
wych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi 
w zakresie analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku 
i opinii publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opi-
nii publicznej, Organizowanie wystaw, targów i konkursów 
w celach reklamowych i handlowych, Usługi współpra-
cy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością on-line, 
38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, 
forów, portali i blogów internetowych, Zapewnianie dostę-
pu do platform i portali w Internecie, Zapewnienie dostępu 
do platform handlu elektronicznego w Internecie, Umożli-
wianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, 
Transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji z kom-
puterowych baz danych, Komunikacja za pośrednictwem 
blogów on-line, Usługi udostępniania internetowego forum 
dyskusyjnego, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Usługi udostępniania komputerowych baz da-
nych, Usługi przydzielania dostępu do baz danych, Zapew-
nianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, Udostępnianie internetowej bazy danych z moż-
liwością wyszukiwania towarów i usług, Zapewnienie użyt-
kownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej i stron 
internetowych z możliwością wyszukiwania towarów i usług, 
Usługi ogłoszeń elektronicznych, Udostępnianie on-line in-
teraktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi w zakresie prze-
kierowywania do stron internetowych, Usługi elektronicznej 
transmisji danych i dokumentów, Przesyłanie wiadomości 
za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi 
poczty elektronicznej, Wymiana danych elektronicznych, 
Usługi telekomunikacyjne oferowane za pośrednictwem 
strony internetowej w celu umożliwienia klientom dokona-
nia transakcji ze sprzedawcami i/lub nabywcami, 42 Usługi 
w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform 
komputerowych, Tworzenie platform internetowych dla 
handlu elektronicznego, Platforma jako usługa [PaaS], Pro-

gramowanie oprogramowania do platform internetowych, 
Programowanie oprogramowania do platform handlu elek-
tronicznego, Administrowanie stronami internetowymi, 
Projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi  
on-line, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz 
stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do in-
formacji, Udostępnianie miejsc na serwerach, Utrzymywanie 
baz danych, Usługi projektowania i opracowywania baz da-
nych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowa-
nia bazy danych, Hosting komputerowych baz danych, Ho-
sting serwerów i platform, hosting platform przeznaczonych 
dla handlu elektronicznego przez Internet, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, w tym 
blogów on-line, Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkow-
ników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu 
elektronicznego, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Udo-
stępnianie miejsca w Internecie na blogi, Usługi kawiarenek 
internetowych.

(210) 531584 (220) 2021 07 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PASZTET Z KURCZAKA POLECANY 

Z KONFITURĄ Z ŻURAWINY PYSZNY NA CIEPŁO  
I NA ZIMNO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 08.05.25, 03.07.03, 19.03.01, 
26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 05.07.21, 25.05.02

(510), (511) 29 Pasztety z kurczaka, 35 Badania opinii pu-
blicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopa-
trzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż pro-
duktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające 
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez Internet z dietetyczną żywnością do celów 
leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, Towarami branży mięsnej: bekon, 
Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwy mięsne, Mięso, Mię-
so konserwowane, mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Tłuszcze ja-
dalne, Wątroba, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wyroby 
gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Kon-
serwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopo-
dobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produk-
ty z branż: spożywczej.
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(210) 534060 (220) 2021 09 16
(731) KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław;  

KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY PATRON

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.05.04, 26.05.08, 26.07.25, 26.13.25, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.15.15

(510), (511) 6 Metalowe: blokady i słupki parkingowe uchyl-
ne i stałe, stylizowane, słupki chodnikowe, słupki do zna-
ków, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne, tablice 
sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne, sygnaliza-
cja nieświetlna i niemechaniczna, konstrukcje, konstrukcje 
przenośne, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, 
9 Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyj-
ne], Pachołki drogowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, 19 Drogi (materiały do budowy i pokryć -), Materiały 
do pokryć nawierzchni drogowych, Ochronne (bariery -) 
drogowe niemetalowe, 37 Usługi w zakresie: oznakowania 
dróg, ulic, parkingów, stacji benzynowych i dróg wewnętrz-
nych oraz oznakowania i zabezpieczenia robót drogowych, 
Zamiatanie dróg, Układanie nawierzchni drogowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 538876 (220) 2022 01 20
 (310) 575062 (320) 2021 10 08 (330) CZ
(731) PROFITUBE PROTECH s.r.o, Śląska Ostrawa, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFITUBE

(531) 27.05.05, 29.01.13, 14.01.02
(510), (511) 7 Pneumatyczne przenośniki rurowe do przesy-
łu dokumentów, listów, przesyłek i pieniędzy, Pneumatycz-
ne systemy ekspedycyjne do przesyłu dokumentów, listów, 
przesyłek i pieniędzy, Roboty [maszyny], roboty kuchenne 
elektryczne, roboty ziemne, roboty transportowe, przenośni-
ki taśmowe, przenośniki pneumatyczne, urządzenia manipu-
lacyjne do załadunku oraz wyładunku, manipulatory (maszy-
ny, automatyczne), urządzenia dźwigowe, urządzenia podno-
szące, dmuchawy przemysłowe do tłoczenia zimnego i gorą-
cego powietrza, dmuchawy do sprężania, zasysania i trans-
portu gazu, pompy (maszyny), sprężarki (maszyny), pompy, 
maszyny filtracyjne, maszyny ssące do celów przemysłowych, 
wialnie, przenośniki przeznaczone do transportu produktów, 
przenośniki automatyczne, systemy transportu rurowego 
do przesyłu dokumentów, listów, przesyłek i pieniędzy, Auto-
matyczne urządzenia przenośnikowe, dźwigi małych ładun-
ków, przenośniki materiału przeznaczone do transportu pro-
duktów w ramach systemu zamkniętego, urządzenia mani-
pulacyjne, urządzenia do czyszczenia rurociągów oraz syste-
mów rurociągowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, 
napędy do maszyn i ogólnie części maszynowe do urządzeń 

dźwigowych, pomp, sprężarek i silników innych niż do pojaz-
dów lądowych, Elektryczne urządzenia czyszczące, urządze-
nia czyszczące do dezynfekcji, 9 Urządzenia oraz narzędzia 
do celów naukowych oraz laboratoryjnych, Urządzenia oraz 
narzędzia nawigacyjne, tj. urządzenia oraz narzędzia prze-
znaczone do transportu poleceń, Akustyczne urządzenia 
sygnalizacyjne, centralne jednostki procesorowe, czytniki 
kodów kreskowych, chipy (układy scalone), urządzenia elek-
tryczne do zdalnej obsługi procesów przemysłowych, detek-
tory radarowe, detektory napięcia, przemienniki elektryczne, 
elektroniczne tablice informacyjne, sygnalizatory (indykatory 
elektryczne), magnetyczne karty identyfikacyjne, karty z pa-
mięcią lub mikroprocesorem, urządzenia pomiarowe, narzę-
dzia pomiarowe, mierniki, urządzenia oraz narzędzia do wa-
żenia, urządzenia oraz narzędzia sygnalizacyjne, urządzenia 
oraz narzędzia do telegrafii bezprzewodowej, urządzenia 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne włókna do pro-
jektorów obrazów oraz urządzeń zwiększających, urządzenia 
oraz narzędzia ratunkowe i edukacyjne, urządzenia do zapisu 
oraz reprodukcji tekstu mówionego lub obrazu, komputery 
oraz ich części, elektryczne urządzenia monitorujące, systemy 
operacyjne (nagrane programy), nagrane programy kompu-
terowe, maszyny i urządzenia do automatycznego wydawa-
nia leków i odczynników w aptekach i laboratoriach, urządze-
nia sygnalizacyjne, analizatory gazu, regulatory elektryczne, 
regulatory cieplne, rozdzielnice automatyczne w postaci 
skrzynek rozdzielczych elektrycznych i transformatorów roz-
dzielczych, dystrybutory płyt komputerowych, sterujące pa-
nele kontrolne, świetlne lub mechaniczne tablice sygnaliza-
cyjne, urządzenia do regulowania temperatury (termostaty), 
czujniki temperatury, baterie (akumulatory), kable światłowo-
dowe i elektryczne, przewodniki elektryczne, przemienniki 
elektryczne, wodowskazy (wskaźniki poziomu powierzchni), 
nadajniki, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, urzą-
dzenia do przetwarzania danych, gaśnice, Urządzenia do dys-
trybucji dysków komputerowych, dysków magnetycznych, 
dysków obliczeniowych i dysków optycznych, Analizatory 
gazu (urządzenia do analizy), urządzenia i narzędzia pomia-
rowe, monitorujące oraz urządzenia do śledzenia transportu 
przesyłek, 11 Urządzenia grzewcze, wentylacyjne oraz klima-
tyzacyjne, Urządzenia oświetleniowe, urządzenia bezpieczeń-
stwa do urządzeń wodociągowych oraz rur, generatory pary, 
urządzenia oraz narzędzia chłodzące, urządzenia klimatyza-
cyjne, armatura do regulacji do urządzeń oraz rur wodnych, 
gazowych oraz rurociągów, urządzenia do suszenia rąk, dmu-
chawy gorącego powietrza, urządzenie chłodnicze, urzą-
dzenia do przewietrzania pomieszczeń, urządzenia oczysz-
czające powietrze, klimatyzatory, urządzenie do dystrybucji 
wody, 37 Usługi instalacyjne oraz montażowe urządzeń wen-
tylacyjnych, grzewczych, klimatyzatorów, Instalacje, montaż, 
utrzymanie oraz naprawy urządzeń grzewczych, urządzeń 
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, Instalacja systemów 
rurociągowych, czyszczenie, naprawy urządzeń grzewczych 
i klimatyzatorów, Utrzymanie systemów rurociągowych, in-
stalacja i naprawy urządzeń chłodzących, instalacja i naprawy 
wyposażenia komputerowego, Montaż i rozruch uruchomie-
niowy urządzeń magazynowych oraz urządzeń dystrybucji 
towarów, Naprawy i utrzymanie w sprawności automatycz-
nych urządzeń magazynowych oraz urządzeń dystrybucji 
towarów, logistycznych systemów transportu bliskiego i ma-
gazynowania, elastycznych urządzeń montażowych, pakują-
cych oraz produkcyjnych, sterujących procesami, pojazdów, 
dźwigów, nadbudów, torów linowych, urządzeń transporto-
wych, wyposażenia elektrycznego, automatyzacji procesów 
oraz systemów dystrybucyjnych, projektowania i instalacji 
osprzętu komputerowego, 39 Transport rurowy oraz dys-
trybucja za pośrednictwem kabli oraz rurociągów, Usługi 
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transportowe oraz magazynowe wszelkiego rodzaju, Usługi 
przesyłania przesyłek oraz ich doręczania pod adres lub bez 
adresu, Magazynowanie danych oraz dokumentów zapisa-
nych na nośnikach danych lub w postaci elektronicznej, Usłu-
gi biura podróży (rezerwacja i zamawianie transportu), Usługi 
transportu samochodowego, kolejowego, autobusowego, 
morskiego, samolotowego, Usługi lotniskowe, usługi dwor-
ców autobusowych i kolejowych, usługi poczty pneumatycz-
nej, logistyka transportu, świadczenie usług informowania 
w zakresie transportu, 42 Usługi naukowe i technologiczne 
oraz badania i projekty z tym związane, Doradztwo technicz-
ne oraz ekspertyza, usługi projektowania, usługi doradztwa 
technicznego w zakresie systemów rurociągowych oraz lo-
gistyki, usługi inżynieryjne w transporcie oraz logistyce, eks-
pertyzy (techniczne), tworzenie systemów komputerowych, 
wynajmowanie komputerów, odzyskiwanie danych kompu-
terowych, programowanie komputerowe, aktualizacja pro-
gramów komputerowych, instalacja programów komputero-
wych, kopiowanie programów komputerowych, komputero-
we analizy systemowe, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia oraz osprzętu komputerowego, utrzymanie programów 
komputerowych, Doradztwo w zakresie odzyskiwanie da-
nych komputerowych, programowania komputerowego, ak-
tualizacji programów komputerowych, instalacji programów 
komputerowych, kopiowania programów komputerowych, 
komputerowych analiz systemowych, Doradztwo w zakresie 
utrzymania programów komputerowych, Projektowanie i do-
radztwo w zakresie systemów rurowych pneumatycznych, 
usługi designu przemysłowego, doradztwo technologicz-
ne, badanie technologiczne, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego oraz rozwój sprzętu komputerowego, 
Usługi inżynieryjne, Wymiana, gromadzenie i udostępnianie 
informacji za pośrednictwem komputerów oraz komunikacja 
między człowiekiem i komputerem [sztuczna inteligencja – 
wirtualny świat].

(210) 539267 (220) 2022 01 31
(731) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 09.01.10
(510), (511) 30 Słodycze [nie do celów leczniczych], Cukier-
ki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówki [cukierki], 
Cukierki o smaku toffi, Wyroby cukiernicze, Batony czeko-
ladowe, Batony z orzechów w karmelu, Batony karmelowe, 
Batony gotowe do spożycia na bazie karmelu, Batony go-
towe do spożycia na bazie czekolady, Batoniki, Batoniki cu-
kiernicze, Batoniki z polewą czekoladową, Batoniki z polewą 
karmelową, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki 
z nadzieniem karmelowym, 35 Usługi sprzedaży związane 
z następującymi towarami: słodycze [nie do celów leczni-
czych], cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówki 
[cukierki], cukierki o smaku toffi, wyroby cukiernicze, batony, 
Organizowanie targów i wystaw, Reklama.

(210) 540143 (220) 2022 02 22
(731) MAŚLEWSKA ALEKSANDRA OLA KIDS- ALEKSANDRA 

MAŚLEWSKA, Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ola Kids

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.07.03, 03.01.06, 03.01.24
(510), (511) 12 Wózki dziecięce głębokie i spacerowe, Fo-
teliki samochodowe do przewozu dzieci, Gondole wóz-
ków dziecięcych, Pokrowce przeciwdeszczowe do wózków 
dziecięcych, Pokrycia wózków dziecięcych, Sanki [pojazdy], 
Rowery, Rowerki dziecięce, 20 Meble, Meble szkolne, Meble 
wiklinowe, Krzesełka do karmienia dzieci, Łóżeczka dziecię-
ce, Leżaki dla dzieci, Łóżeczka dla niemowląt, Konstrukcje 
wiklinowe do łóżeczek dla niemowląt, Kojce dla dzieci, Maty 
do kojców dla dzieci, Kołyski, Chodziki dla dzieci, Osprzęt 
drewniany do mebli, Parawany, Skrzynki na zabawki, Jaśki, 
Poduszki, Zagłówki, Wałki jako poduszki, Sienniki, Materace, 
Materace do łóżeczek dla niemowląt, Materace do łóżeczek 
dziecięcych, Pościel do wózków dziecięcych, Pościel do łóże-
czek dla niemowląt, Pościel do łóżeczek dziecięcych, 22 Nie-
przetworzone materiały włókiennicze i tekstylne, 24 Koce, 
Pościel, Bielizna pościelowa, Narzuty na łóżka, Pledy, Kołdry, 
Śpiworki dla dzieci, Tkaniny tekstylne w belach do użyt-
ku w dekoracyjnych obiciach, 25 Odzież dziecięca, Odzież 
dla kobiet w ciąży, Odzież dla kobiet karmiących, Obuwie 
dziecięce, Nakrycia głowy, Bielizna dziecięca, Śpioszki, Bluz-
ki, Getry, Majtki dla dzieci, Kalosze, Kamizelki, Kombinezony 
dla dzieci, Koszulki, Okrycia wierzchnie, Piżamy, Półbuty, 
Rękawiczki, Stroje kąpielowe, Szlafroki, Sandały, Skarpetki, 
Spodnie, Sukienki, Swetry, Tshirty, Trzewiki, Wyprawki dzie-
cięce, Rajstopy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży 
dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, gier i zabawek, 
kosmetyków dla dzieci, suplementów diety dla dzieci oraz 
artykułów higienicznych, wózków i fotelików dziecięcych, 
mebli, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem In-
ternetu odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, 
gier i zabawek, kosmetyków dla dzieci, suplementów diety 
dla dzieci oraz artykułów higienicznych, wózków i fotelików 
dziecięcych, mebli, Promocja sprzedaży, Informacja handlo-
wa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych.

(210) 540239 (220) 2022 02 23
(731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAR & WOOD WOODEN FLOORS
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(531) 03.01.14, 06.01.02, 05.01.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Podłogi 
niemetalowe, Podłogi z drewna, Deski, Deski parkietowe, De-
ski podłogowe, Deski podłogowe klejone i nieklejone, Par-
kiety, mozaiki, Płytki podłogowe niemetalowe, Tarcica pod-
łogowa, Deski tarasowe, Drewniane elementy na tarasy i bal-
kony, Elementy konstrukcyjne tarasów i balkonów z drewna 
oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, Systemy plastikowe 
oraz z tworzyw sztucznych do montowania desek i elemen-
tów drewnianych, Drewno: piłowane, heblowane, obro-
bione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, 
Materiały konstrukcyjne niemetalowe, Materiały wykładzino-
we niemetalowe, Niemetalowe: drzwi, okna, bramy, osłony 
okienne, płoty, Płyty stolarskie, Stolarka budowlana, Stolarka 
wykończeniowa, Parapety niemetalowe, Schody niemetalo-
we, schody drewniane, Forniry, drewno na fornir, Elewacje 
niemetalowe, Pokrycia niemetalowe dla budownictwa, Bo-
azeria drewniana, Sklejka, klejonka drewniana, Niemetalowe 
elementy montażowe, elementy montażowe plastikowe lub 
z tworzyw sztucznych, Niemetalowe: profile dla budownic-
twa, rusztowania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby, sprę-
żyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, 
ramy, nadproża, gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki, 
wkładki, samozamykacze, zasuwy, profile, zatrzaski, zawiasy, 
uszczelki, szprosy, nawiewniki, okapniki, podkładki, zaślepki, 
złączki.

(210) 540337 (220) 2022 02 24
(731) INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO 

ROZWOJOWY BIOTOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Betula Forte

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, 5 Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, 35 Usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 40 Produkcja 
materiałów biofarmaceutycznych na zamówienie, 42 Usługi 
naukowe i technologiczne, 44 Usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi.

(210) 540813 (220) 2022 03 10
 (310) 577494 (320) 2022 02 10 (330) CZ
(731) AŽD Praha s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Bezpiecznie do celu
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Gry komputerowe z wyj-
ściem na komputer lub telewizor, Programy komputerowe 
do gier, Billboardy mechaniczne lub podświetlane, w tym 
ruchome, reklamowe urządzenia oświetleniowe, Nośniki na-
grań, Nagrywane i niezarejestrowane oprogramowanie 
i oprogramowanie dla komputerów i urządzeń peryferyj-
nych do komputerów, Komputery, Sprzęt komputerowy, 
Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komunikacja i sprzęt 
biurowy, elektroniczny, komputerowy, telekomunikacyjny 
i elementy informacyjne ujęte w tej klasie, Elektroniczne 
bazy danych i produkty bazodanowe, Rejestry informacji 
w formie elektronicznej, w tym zapisy na nośnikach informa-

cji oraz zapisy do pobrania online, Elektroniczne katalogi 
multimedialne, Elektroniczne katalogi informacyjne, Czaso-
pisma i książki elektroniczne (e-booki), Oprogramowanie 
komputerowe, Integracja aplikacji i baz danych, Oprogramo-
wanie komputerowe do sterowania i zarządzania, Aplikacje 
dostępowe do serwerów, Oprogramowanie do systemów 
rezerwacji, Oprogramowanie i aplikacje na urządzenia mo-
bilne, Audiobooki, Audio i wideo rekordy, Bazy danych (elek-
troniczne), Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje 
elektroniczne zapisane na nośnikach komputerowych, Elek-
troniczne broszury do pobrania, Oprogramowanie układo-
we, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, 
Interaktywne systemy komputerowe, Sprzęt komunikacyjny, 
Oprogramowanie użytkowe, Zabezpieczenia, Bezpieczeń-
stwo, Urządzenia ochronne i sygnalizacyjne, Zabezpieczenia 
prewencyjne przeciw wypadkom lub urazom, Urządzenia 
pomiarowe, wykrywające, monitorujące i kontrolne, Sprzęt 
nawigacyjny, kontrolny, śledzący, celowniczy i kartograficz-
ny, Urządzenia, narzędzia i kable do układów elektrycznych, 
systemów sterowania ruchem, Elektroniczne systemy an-
tywłamaniowe, Perymetry - systemy ochrony obwodowej 
i elektroniczne systemy bezpieczeństwa, Systemy kamer, 
Czytniki tablic rejestracyjnych pojazdów, Systemy kontroli 
dostępu i rejestracji, Radio, Nagłośnienie i systemy głosowe, 
Eps (systemy przeciwpożarowe), Domofony, Wideofony, Sys-
temy dzwonkowe, Urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny, 
Czujniki, Urządzenia detekcyjne, Elektroniczne panele led, 
Przejścia urządzenie zabezpieczające, 16 Papierowe karty 
stałego klienta, Zeszyty, Czasopisma [periodyki], Wydawnic-
twa edukacyjne, Broszury, Fotografie, Ulotki, Plakaty, Wizy-
tówki, Albumy fotograficzne i albumy kolekcjonerskie, Biuro-
we materiały eksploatacyjne (z wyjątkiem mebli), Podręczni-
ki instruktażowe do celów dydaktycznych, Książki, Pomoce 
korygujące i ścierające, Kleje do celów biurowych lub 
do użytku domowego, papierowo-tekturowego, papierni-
czego i szkoleniowego, Pomoce, Podręczniki (książki), Arty-
kuły papiernicze i znaczki, Torby i opakowania oraz materiały 
opakowaniowe i magazynowe z papieru, tektury lub tworzy-
wa sztucznego, Przybory szkolne, Druki, Przedmioty arty-
styczne i papierowe manekiny oraz modele tekturowe i ar-
chitektoniczne, Pomoce i materiały dydaktyczne, Publikacje 
drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, 
Instruktażowe podręczniki dydaktyczne, Dyplomy, Pamiąt-
kowe świadectwa, 35 Marketing, Reklama, Promocja, Studia 
marketingowe, Kreacja, Udostępnianie wydawnictw, Publi-
kowanie, ogłaszanie i aktualizowanie materiałów reklamo-
wych, Wynajem powierzchni reklamowej oraz czasu rekla-
mowego, w tym wynajem powierzchni reklamowej w Inter-
necie, Strony internetowe i portale społecznościowe, Usługi 
graficzne do celów reklamowych, Usługi wyszukiwania w In-
ternecie, Reklama w Internecie, Reklama internetowa, Dzia-
łalność agencji reklamowej, Merchandising, Usługi dostaw-
cze na rzecz osób trzecich (zakup towarów i towarów), Usługi 
dla innych przedsiębiorców) w zakresie marketingu i reklamy, 
Pomoc w prowadzeniu biznesu i działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności sklepowej, przemysło-
wej lub handlowej, Korzystanie z Internetu do działalności 
biznesowej i reklamowej, Opracowywanie, kompilacja, trans-
misja lub systematyzacja pisemna, wizualna, danych lub 
elektroniczna komunikacja i rejestry, Wykorzystanie danych 
matematycznych i statystycznych oraz metody przetwarza-
nia i zestawiania danych biznesowych, informacji i komuni-
kacji, Pośrednictwo w zakresie obrotu produktami z klas 9 
i 16, Pośrednictwo w zakresie handlu z towarami z klas 9 i 16, 
38 Komunikacja radiowa i telewizyjna, Interaktywne radio 
i telewizja, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie muzyki, 
Usługi internetowe związane z nadawaniem telewizji i radia, 
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zapewniające dostęp do treści multimedialne online, Dystry-
bucja czasopism i książek elektronicznych, Rozpowszechnia-
nie utworów audiowizualnych i multimedialnych w Interne-
cie i mediach społecznościowych, Rozpowszechnianie treści 
w sieci satelitarnej, Usługi informacyjne, Agencje informacyj-
ne, Komunikatory, Fora dyskusyjne (udostępnianie interneto-
wych forów dyskusyjnych), Elektroniczne tablice ogłoszeń 
(usługi telekomunikacyjne), Usługi komunikacji interaktyw-
nej, Doradztwo w działalności medialnej, Usługi doradcze 
i udzielanie informacji z zakresu komunikacji i komunikacji 
medialnej, Udostępnianie sprzętu telekomunikacyjnego 
do celów edukacyjnych, Usługi telekomunikacyjne, Komuni-
kacja komputerowa, Poczta elektroniczna, Przesyłanie wia-
domości, Cyfrowa transmisja informacji za pośrednictwem 
komputerów i aparatury telekomunikacyjnej, Komunikacja 
audiowizualna za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
Rozpowszechnianie i publikowanie informacji poprzez sieci 
telekomunikacyjne (z wyjątkiem komercyjnych), Telekonfe-
rencje, Transmisja danych i nadawanie danych, Pośrednictwo 
w komunikacji audiowizualnej, Udostępnianie przyłączy te-
lekomunikacyjnych do sieci komputerowych, Wynajem urzą-
dzeń telekomunikacyjnych i sprzętu do przesyłania informa-
cji, Portale internetowe, szczególnie na urządzeniach mobil-
nych, Komunikacja, Doradztwo i udzielanie informacji w te-
renie, Technologia telekomunikacyjna, 41 Działalność wy-
dawnicza, Publikacje elektroniczne, w tym publikacje online 
książek i czasopism, Produkcja audycji audio, audiowizual-
nych i multimedialnych publikowanych przez Internet i por-
tale społecznościowe, Organizowanie konkursów rozrywko-
wo-edukacyjnych, Organizowanie imprez kulturalno-roz-
rywkowych, Organizowanie i prowadzenie zawodów i im-
prez sportowych, Obsługa i realizacja gier i konkursów, Udo-
stępnianie obiektów kulturalnych i obiektów sportowych, 
Organizowanie loterii, Organizowanie występów na żywo, 
Produkcja filmowa i telewizyjna, Udźwiękowienie, Nagrania 
audiowizualne i multimedialne, Produkcja dźwięku, Nagrania 
audiowizualne i multimedialne utworów autorskich, Foto-
grafia, Fotograficzne i obrazowe usługi informacyjne o dzia-
łalności rozrywkowej, Działania agencji w dziedzinie rozrywki 
i kultury, Pośrednictwo w dziedzinie rozrywki, kultury, eduka-
cji i sportu, Działalność wystawiennicza w zakresie kultury, 
rozrywki, wychowania i edukacji, nie w celach reklamowych, 
Przygotowania i tworzenia programów rozrywkowych, edu-
kacyjnych, Programy edukacyjne, i konkursowe, Programy 
telewizyjne i radiowe, w tym programy dla telewizji interne-
towej i radia, Nadawanie, nagrywanie zdjęć i filmów wideo, 
42 Usługi naukowe i technologiczne i związane z nimi bada-
nia i projektowanie, Analizy przemysłowe, Badania przemy-
słowe i wzornictwo przemysłowe, Inżynieria i rozwój Sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, Rozwój i badania nad 
nowymi urządzeniami sygnalizacyjnymi i komunikacyjnymi 
dla kolei i transportu drogowego, Konsultacje techniczne, 
ekspertyzy i działalność inżynierska w zakresie transportu, 
łączności, sygnalizacji i bezpieczeństwa, Rozwój, instalacja 
i konserwacja komputerowych programów sterujących, 
Transport, w tym ich wdrożenie, wypożyczanie oprogramo-
wania, Udostępnianie i zdalne administrowanie siecią kom-
puterową na rzecz osób trzecich (usługi techniczne), Geode-
zja, Prace geodezyjne, Pomiary ruchu, Działalność projekto-
wa w dziedzinie transportu, w szczególności projektowanie 
układów elektrycznych, sprzętu elektronicznego, sygnaliza-
cyjnego i komunikacyjnego, Kontrola jakości usług o różnym 
charakterze, Działalność certyfikacyjna (kontrolna), Nadawa-
nie znaków jakości (kontrola jakości), Testowanie i kontrola, 
Ekspertyzy w zakresie jakości usług, konsultingu i doradztwa, 
Działalność w zakresie kontroli jakości usług, Monitorowanie 
prac w celu zapewnienia jakości usług, Wydawanie i nada-

wanie certyfikatów, Tworzenie zasad i norm dotyczących 
certyfikacji, kontroli, inspekcji, badań, Przeprowadzanie au-
dytów certyfikacyjnych, porad eksperckich i konsultacji w za-
kresie: obszary certyfikacji, kontroli i oceny jakości wyrobów 
i usług, Badania w zakresie systemów oceny pochodzenia 
i oceny jakości, Tworzenie zasad i standardów certyfikacji po-
chodzenia i jakości usług.

(210) 542344 (220) 2022 04 25
(731) MARABUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów
(540) (znak słowny)
(540) HYDROTEC
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pa-
kowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w ogrodnictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowa-
nia w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowa-
nia w budownictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stoso-
wania w konstrukcji dachów, Folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w konstrukcji fundamentów i murów, Maty 
izolujące do stosowania w budownictwie, Materiały do sto-
sowania w budownictwie zapobiegające przenikaniu wody 
i wilgoci, 19 Membrany odporne na wodę i wilgoć do sto-
sowania w budownictwie, Membrany paroprzepuszczalne 
do stosowania w budownictwie, Membrany z tworzyw 
sztucznych do stosowania w budownictwie, Membrany 
dachowe, Membrany fundamentowe, Membrany uszczel-
niające, Membrany izolujące, Włókniny do stosowania 
w budownictwie, Włókniny uszczelniające, Włókniny izolu-
jące, Geowłókniny, Maty drenażowe budowlane, Maty re-
tencyjne budowlane.

(210) 542824 (220) 2022 05 09
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) EAT’N’GO
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, przekąski warzywne, Pasty wa-
rzywne, Chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, 30 Dania go-
towe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, Chipsy kukurydziane, 
35 Usługi sprzedaży, w tym internetowej, produktów spo-
żywczych.

(210) 543011 (220) 2022 05 13
(731) INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ 

I KLINICZNEJ IM.MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METODA PRZEBADANA www.imdik.pan.pl
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(531) 01.13.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia 
i przyrządy diagnostyczne do celów naukowych, Urządzenia 
i przyrządy laboratoryjne, Bioreaktory do hodowli komórek 
do badań naukowych, Urządzenia i przyrządy pomiarowe, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i przyrządy 
do pomiaru temperatury, Termometry nie do celów medycz-
nych, Urządzenia i przyrządy do pomiaru wagi, Wagi, Urzą-
dzenia i przyrządy do pomiaru ciśnienia, Ciśnieniomierze 
nie do celów medycznych, Części i/lub akcesoria do wszyst-
kich wymienionych wyżej towarów, Oprogramowanie kom-
puterowe, Oprogramowanie do monitorowania zdrowia, 
Aplikacje komputerowe do obsługi urządzeń elektronicz-
nych, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, te-
stowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, Zinte-
growane pakiety oprogramowania komputerowego do au-
tomatyzacji laboratoriów, Płytki magnetyczne do użytku la-
boratoryjnego, Analizatory chromatogramów do celów na-
ukowych lub laboratoryjnych, 10 Aparaty i instrumenty me-
dyczne, Urządzenia i przyrządy do diagnozowania chorób, 
Analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, Me-
dyczny sprzęt diagnostyczny, Czujniki do użytku medyczne-
go w diagnostyce, Diagnostyczne urządzenia ultradźwięko-
we do użytku medycznego, Diagnostyczne urządzenia po-
miarowe do użytku medycznego, Elektromedyczne przyrzą-
dy diagnostyczne, Endoskopy do użytku diagnostycznego, 
Medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, 
Skanery do diagnostyki medycznej, Urządzenia do diagno-
styki obrazowej do użytku medycznego, Elektrody do badań 
do użytku medycznego, Fotele do badań wykonane specjal-
nie do użytku medycznego, Wyroby medyczne zawarte 
w tej klasie, mianowicie sztuczne organy, protezy i implanty, 
elektryczne i/lub elektroniczne aparaty, instrumenty, urzą-
dzenia i przyrządy do celów medycznych lub do celów dia-
gnostyki medycznej działające w oparciu o stworzone dla 
nich oprogramowanie komputerowe lub aplikacje elektro-
niczne, elektryczne i/lub elektroniczne aparaty, instrumenty, 
urządzenia i przyrządy o medycznym lub prozdrowotnym 
działaniu biobójczym, bakteriobójczym, przeciwwirusowym 
i/lub przeciwpasożytniczym, Dializatory, respiratory, pulso-
metry i pulsoksymetry, lasery do celów medycznych, lampy 
do celów medycznych, Części i/lub akcesoria do wszystkich 
wymienionych wyżej towarów, Urządzenia laboratoryjne 
do rozcieńczania płynów [do celów medycznych], Urządze-
nia laboratoryjne do sporządzania płynów [do celów me-
dycznych], Urządzenia laboratoryjne do inkubacji płynów 
[do celów medycznych], Urządzenia laboratoryjne do mie-
szania płynów [do celów medycznych], Urządzenia laborato-
ryjne do przelewania płynów [do celów medycznych], 
35 Usługi reklamowe na rzecz osób trzecich w zakresie pro-
mocji przedsiębiorstw spełniających określone warunki re-
gulaminu, Pokazy towarów, Publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów 
reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospek-
tów i broszur, Badania i ocena przedsięwzięć biznesowych, 
Doradztwo w sprawach organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Informacja o prowadzonej działalności gospo-
darczej, 41 Usługi dotyczące organizowania i prowadzenia 
konferencji, kongresów, konkursów, Szkolenia w zakresie ob-
sługi urządzeń i instrumentów naukowych do badań labora-
toryjnych, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjali-
stycznych [szkolenia], Organizowanie wykładów, Organizo-
wanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie i prowadze-
nie krajowych i zagranicznych, seminariów, sympozjów, kon-
ferencji, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych, wystaw, 

kongresów, pracowni specjalistycznych, Organizowanie kon-
kursów, Gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie in-
nym wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
przekazywanie osobom trzecim informacji naukowej i na-
ukowo-technicznej, Przedstawianie wyników badań i prac 
rozwojowych do wdrażania w praktyce, Publikowanie wyni-
ków badań i innych prac realizowanych na rzecz osób trze-
cich w wydawnictwach periodycznych, czasopismach oraz 
on-line, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Komercjalizacja wyników badań, Doskonalenie, dokształca-
nie i kształcenie na wszystkich poziomach edukacji, Prowa-
dzenie praktyk i staży pracy dla młodzieży szkół średnich, 
wyższych, Krajowa i międzynarodowa wymiana informacji 
naukowej, technicznej i ekonomicznej, 42 Certyfikacja wyro-
bów na zgodność z normami, kontrola jakości wyrobów, 
ocena, opiniowanie i wydawanie ekspertyz, Prowadzenie 
badań naukowych, Laboratoria badawcze, Analizy laborato-
ryjne, Usługi laboratoriów weterynaryjnych, Usługi laborato-
riów analitycznych, Usługi świadczone przez laboratoria na-
ukowe, Usługi w zakresie testów laboratoryjnych, Prace ba-
dawcze nad produktami, Prace badawcze w zakresie opraco-
wywania nowych produktów, Przemysłowe analizy i usługi 
badawcze, Usługi badawcze, Badania stosowane oraz inne 
zlecone obejmujące działalność badawczą, podejmowaną 
w celu zdobycia nowej wiedzy oraz przedstawianie uzyska-
nych wyników do wdrożenia w praktyce, Opracowania ocen 
dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki 
i techniki wytwarzanie i ulepszanie aparatury, urządzeń, ma-
teriałów, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Konsultacje chemiczne, Testowanie środków 
chemicznych, Wykonywanie analiz chemicznych, Opraco-
wywanie i ocena syntez chemicznych, Przygotowywanie ra-
portów związanych z badaniami chemicznymi, Opracowy-
wanie i testowanie metod produkcji chemicznej, Analizowa-
nie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, Usługi 
w zakresie analiz i badań chemicznych, Usługi w zakresie la-
boratoriów chemicznych i/lub biologicznych, Badania biolo-
giczne, Badania laboratoryjne, Badania kliniczne i badania 
medyczne, Badania biofarmaceutyczne, Badania żywności, 
Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych doty-
czących artykułów spożywczych i suplementów diety, Bada-
nia dotyczące środków farmaceutycznych, Badania i opraco-
wywanie szczepionek i leków, Badania kliniczne, Badania 
naukowe w dziedzinie farmacji, Badania w dziedzinie farma-
kogenetyki, Ocena produktów farmaceutycznych, Opraco-
wywanie preparatów farmaceutycznych i leków, Testowanie 
środków farmaceutycznych, Opracowywanie produktów 
farmaceutycznych, Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, Prace badawcze w zakresie biologii, 
medycyny, farmacji, biotechnologii, bioinżynierii, chemii 
i biochemii, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów dia-
gnostycznych, Projektowanie i opracowywanie aparatury 
diagnostycznej, Projektowanie urządzeń i sprzętu diagno-
stycznego, Usługi testowania diagnostycznego wspomaga-
ne komputerowo, Udzielanie informacji i danych związanych 
z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, Pro-
wadzanie działalności badawczej dla osób trzecich, Przepro-
wadzanie testów klinicznych, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego 
i ochrony zdrowia, Ochrona badania w zakresie środowiska 
naturalnego, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Udo-
stępnianie informacji naukowych dotyczących przemysłu 
chemicznego, Usługi doradcze związane z odczynnikami 
chemicznymi, Opracowywanie programów komputero-
wych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych, 44 Ba-
dania medyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, Analizy medyczne do diagnostyki i le-
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czenia ludzi i zwierząt, Badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy 
próbek pobranych od pacjentów, Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Usługi analiz medycz-
nych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone 
przez laboratoria medyczne, Usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], Usługi medyczne do celów diagnostyki cho-
rób ciała człowieka, Wypożyczanie ultradźwiękowych urzą-
dzeń diagnostycznych, Doradztwo dotyczące ochrony zdro-
wia, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Ocena 
ryzyka w zakresie zdrowia, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z suplementa-
mi diety i odżywczymi, Usługi medyczne związane z usuwa-
niem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi 
rolnicze, ogrodnicze i leśne.

(210) 543012 (220) 2022 05 13
(731) INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ 

I KLINICZNEJ IM.MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METODA PRZEBADANA W EKSPERYMENCIE 

MEDYCZNYM www.imdik.pan.pl

(531) 01.13.15, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia 
i przyrządy diagnostyczne do celów naukowych, Urządze-
nia i przyrządy laboratoryjne, Bioreaktory do hodowli ko-
mórek do badań naukowych, Urządzenia i przyrządy po-
miarowe, Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia 
i przyrządy do pomiaru temperatury, Termometry 
nie do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do po-
miaru wagi, wagi, Urządzenia i przyrządy do pomiaru ci-
śnienia, Ciśnieniomierze nie do celów medycznych, Części 
i/lub akcesoria do wszystkich wymienionych wyżej towa-
rów, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do monitorowania zdrowia, Aplikacje komputerowe do ob-
sługi urządzeń elektronicznych, Laboratoryjne analizatory 
badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi i innych 
płynów ustrojowych, Zintegrowane pakiety oprogramo-
wania komputerowego do automatyzacji laboratoriów, 
Płytki magnetyczne do użytku laboratoryjnego, Analizato-
ry chromatogramów do celów naukowych lub laboratoryj-
nych, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Urządzenia 
i przyrządy do diagnozowania chorób, Analizatory automa-
tyczne do diagnostyki medycznej, Medyczny sprzęt dia-
gnostyczny, Czujniki do użytku medycznego w diagnosty-
ce, diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku 
medycznego, Diagnostyczne urządzenia pomiarowe 
do użytku medycznego, Elektromedyczne przyrządy dia-
gnostyczne, Endoskopy do użytku diagnostycznego, Me-

dyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, 
Skanery do diagnostyki medycznej, Urządzenia do diagno-
styki obrazowej do użytku medycznego, Elektrody do ba-
dań do użytku medycznego, Fotele do badań wykonane 
specjalnie do użytku medycznego, Wyroby medyczne za-
warte w tej klasie, mianowicie sztuczne organy, protezy 
i implanty, elektryczne i/lub elektroniczne aparaty, instru-
menty, urządzenia i przyrządy do celów medycznych lub 
do celów diagnostyki medycznej działające w oparciu 
o stworzone dla nich oprogramowanie komputerowe lub 
aplikacje elektroniczne, elektryczne i/lub elektroniczne 
aparaty, instrumenty, urządzenia i przyrządy o medycznym 
lub prozdrowotnym działaniu biobójczym, bakteriobój-
czym, przeciwwirusowym i/lub przeciwpasożytniczym, 
Dializatory, respiratory, pulsometry i pulsoksymetry, lasery 
do celów medycznych, lampy do celów medycznych, Czę-
ści i/lub akcesoria do wszystkich wymienionych wyżej to-
warów, Urządzenia laboratoryjne do rozcieńczania płynów 
[do celów medycznych], Urządzenia laboratoryjne do spo-
rządzania płynów [do celów medycznych], Urządzenia la-
boratoryjne do inkubacji płynów [do celów medycznych], 
Urządzenia laboratoryjne do mieszania płynów [do celów 
medycznych], Urządzenia laboratoryjne do przelewania 
płynów [do celów medycznych], 35 Usługi reklamowe 
na rzecz osób trzecich w zakresie promocji przedsiębiorstw 
spełniających określone warunki regulaminu, Pokazy towa-
rów, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Usługi w za-
kresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w po-
staci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, Ba-
dania i ocena przedsięwzięć biznesowych, Doradztwo 
w sprawach organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej, 
41 Usługi dotyczące organizowania i prowadzenia konfe-
rencji, kongresów, konkursów, Szkolenia w zakresie obsługi 
urządzeń i instrumentów naukowych do badań laborato-
ryjnych, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjali-
stycznych [szkolenia], Organizowanie wykładów, Organizo-
wanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie i prowa-
dzenie krajowych i zagranicznych, seminariów, sympozjów, 
konferencji, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych, 
wystaw, kongresów, pracowni specjalistycznych, Organizo-
wanie konkursów, Gromadzenie, przetwarzanie i upo-
wszechnianie innym wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz przekazywanie osobom trzecim infor-
macji naukowej i naukowo-technicznej, Przedstawianie wy-
ników badań i prac rozwojowych do wdrażania w praktyce, 
Publikowanie wyników badań i innych prac realizowanych 
na rzecz osób trzecich w wydawnictwach periodycznych, 
czasopismach oraz on-line, Publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, Komercjalizacja wyników badań, Do-
skonalenie, dokształcanie i kształcenie na wszystkich pozio-
mach edukacji, Prowadzenie praktyk i staży pracy dla mło-
dzieży szkół średnich, wyższych, Krajowa i międzynarodo-
wa wymiana informacji naukowej, technicznej i ekono-
micznej, 42 Certyfikacja wyrobów na zgodność z normami, 
kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie 
ekspertyz, Prowadzenie badań naukowych, Laboratoria ba-
dawcze, Analizy laboratoryjne, Usługi laboratoriów wetery-
naryjnych, Usługi laboratoriów analitycznych, Usługi świad-
czone przez laboratoria naukowe, Usługi w zakresie testów 
laboratoryjnych, Prace badawcze nad produktami, Prace 
badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, 
Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi badawcze, 
Badania stosowane oraz inne zlecone obejmujące działal-
ność badawczą, podejmowaną w celu zdobycia nowej wie-
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dzy oraz przedstawianie uzyskanych wyników do wdroże-
nia w praktyce, Opracowania ocen dotyczących stanu i roz-
woju poszczególnych dziedzin nauki i techniki wytwarza-
nie i ulepszanie aparatury, urządzeń, materiałów, projekto-
wanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Konsultacje chemiczne, Testowanie środków chemicznych, 
Wykonywanie analiz chemicznych, Opracowywanie i oce-
na syntez chemicznych, Przygotowywanie raportów zwią-
zanych z badaniami chemicznymi, Opracowywanie i testo-
wanie metod produkcji chemicznej, Analizowanie działania 
mieszanin chemicznych na zwierzętach, Usługi w zakresie 
analiz i badań chemicznych, Usługi w zakresie laboratoriów 
chemicznych i/lub biologicznych, Badania biologiczne, Ba-
dania laboratoryjne, Badania kliniczne i badania medyczne, 
Badania biofarmaceutyczne, Badania żywności, Doradztwo 
techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących ar-
tykułów spożywczych i suplementów diety, Badania doty-
czące środków farmaceutycznych, Badania i opracowywa-
nie szczepionek i leków, Badania kliniczne, Badania nauko-
we w dziedzinie farmacji, Badania w dziedzinie farmakoge-
netyki, Ocena produktów farmaceutycznych, Opracowy-
wanie preparatów farmaceutycznych i leków, Testowanie 
środków farmaceutycznych, Opracowywanie produktów 
farmaceutycznych, Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, Prace badawcze w zakresie biologii, 
medycyny, farmacji, biotechnologii, bioinżynierii, chemii 
i biochemii, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów dia-
gnostycznych, Projektowanie i opracowywanie aparatury 
diagnostycznej, Projektowanie urządzeń i sprzętu diagno-
stycznego, Usługi testowania diagnostycznego wspoma-
gane komputerowo, Udzielanie informacji i danych związa-
nych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryj-
nym, Prowadzanie działalności badawczej dla osób trze-
cich, Przeprowadzanie testów klinicznych, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceu-
tycznego i ochrony zdrowia, Ochrona badania w zakresie 
środowiska naturalnego, Doradztwo w zakresie badań na-
ukowych, Udostępnianie informacji naukowych dotyczą-
cych przemysłu chemicznego, Usługi doradcze związane 
z odczynnikami chemicznymi, Opracowywanie progra-
mów komputerowych do symulacji eksperymentów labo-
ratoryjnych, 44 Badania medyczne, Badania przesiewowe, 
Usługi medyczne, usługi weterynaryjne, Analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi i zwierząt, Badania medycz-
ne w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi laboratoriów me-
dycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjen-
tów, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce me-
dycznej, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Wy-
pożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, 
Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie in-
formacji dotyczących zdrowia, Ocena ryzyka w zakresie 
zdrowia, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udostępnianie 
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, Usługi medyczne związane z usuwaniem, 
leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi rol-
nicze, ogrodnicze i leśne.
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(531) 01.13.99, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Środki 
czyszczące, Preparaty toaletowe, Środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, Olejki eteryczne, Środki pie-
lęgnacji osobistej, preparaty toaletowe i kosmetyki, Mydła, 
Preparaty używane do ciała pod prysznic i do kąpieli, Żele 
używane pod prysznic, Olejki kąpielowe, Pianki kąpielowe, 
Mydła w kostkach i mydła do rąk w płynie, Używane do ciała 
i skóry olejki, Lotiony i kremy, Preparaty do pielęgnacji wło-
sów, Szampony, Odżywki, Lotiony i żele używane do wło-
sów, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryj-
ne, Chemiczne odczynniki testowe [medyczne], Chemiczne 
odczynniki testowe [weterynaryjne], Preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, Odczynniki chemiczne do celów medycz-
nych, Odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryj-
nych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Substancje, płyny, roztwory i mieszaniny służące 
do celów diagnostyki medycznej, Preparaty i materiały dla 
diagnostyki medycznej, Preparaty i materiały diagnostycz-
ne, Odczynniki, podłoża i testy dla diagnostyki medycznej, 
Płyny kontrolne dla diagnostyki medycznej, Paski testowe 
dla diagnostyki medycznej, Preparaty radiofarmaceutyczne 
do celów diagnostycznych, Substraty reakcji dla diagnostyki 
medycznej, Wskaźniki dla diagnostyki medycznej, Środki dia-
gnostyczne do celów medycznych i farmaceutycznych, Bio-
markery diagnostyczne do celów medycznych, Substancje, 
płyny, surowice odpornościowe do celów diagnostycznych, 
Wskaźniki radioizotopów do celów terapeutycznych lub dia-
gnostycznych, Środki kontrastowe do diagnostycznego ob-
razowania ultradźwiękowego, 35 Usługi reklamowe na rzecz 
osób trzecich w zakresie promocji przedsiębiorstw spełnia-
jących określone warunki regulaminu, Pokazy towarów, Pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych, Usługi w zakresie roz-
powszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, 
ulotek, katalogów, prospektów i broszur, Badania i ocena 
przedsięwzięć biznesowych, Doradztwo w sprawach orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Informacja o pro-
wadzonej działalności gospodarczej, 41 Usługi dotyczące 
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kon-
kursów, Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumen-
tów naukowych do badań laboratoryjnych, Organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], Orga-
nizowanie wykładów, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edu-
kacji, Organizowanie i prowadzenie krajowych i zagranicz-
nych, seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów, kursów, 
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szkoleń specjalistycznych, wystaw, kongresów, pracowni 
specjalistycznych, Organizowanie konkursów, Gromadzenie, 
przetwarzanie i upowszechnianie innym wyników badań na-
ukowych i prac rozwojowych oraz przekazywanie osobom 
trzecim informacji naukowej i naukowo-technicznej, Przed-
stawianie wyników badań i prac rozwojowych do wdrażania 
w praktyce, Publikowanie wyników badań i innych prac reali-
zowanych na rzecz osób trzecich w wydawnictwach perio-
dycznych, czasopismach oraz on-line, Publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Komercjalizacja wyników ba-
dań, Doskonalenie, dokształcanie i kształcenie na wszystkich 
poziomach edukacji, Prowadzenie praktyk i staży pracy dla 
młodzieży szkół średnich, wyższych, Krajowa i międzynaro-
dowa wymiana informacji naukowej, technicznej i ekono-
micznej, 42 Certyfikacja wyrobów na zgodność z normami, 
kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie 
ekspertyz, Prowadzenie badań naukowych, Laboratoria ba-
dawcze, Analizy laboratoryjne, Usługi laboratoriów wetery-
naryjnych, Usługi laboratoriów analitycznych, Usługi świad-
czone przez laboratoria naukowe, Usługi w zakresie testów 
laboratoryjnych, Prace badawcze nad produktami, Prace 
badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, 
Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi badawcze, 
Badania stosowane oraz inne zlecone obejmujące działal-
ność badawczą, podejmowaną w celu zdobycia nowej wie-
dzy oraz przedstawianie uzyskanych wyników do wdrożenia 
w praktyce, Opracowania ocen dotyczących stanu i rozwo-
ju poszczególnych dziedzin nauki i techniki wytwarzanie 
i ulepszanie aparatury, urządzeń, materiałów, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Konsultacje 
chemiczne, Testowanie środków chemicznych, Wykony-
wanie analiz chemicznych, Opracowywanie i ocena syn-
tez chemicznych, Przygotowywanie raportów związanych 
z badaniami chemicznymi, Opracowywanie i testowanie 
metod produkcji chemicznej, Analizowanie działania mie-
szanin chemicznych na zwierzętach, Usługi w zakresie analiz 
i badań chemicznych, Usługi w zakresie laboratoriów che-
micznych i/lub biologicznych, Badania biologiczne, Badania 
laboratoryjne, Badania kliniczne i badania medyczne, Bada-
nia biofarmaceutyczne, Badania żywności, Doradztwo tech-
niczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów 
spożywczych i suplementów diety, Badania dotyczące środ-
ków farmaceutycznych, Badania i opracowywanie szczepio-
nek i leków, Badania kliniczne, Badania naukowe w dziedzi-
nie farmacji, Badania w dziedzinie farmakogenetyki, Ocena 
produktów farmaceutycznych, Opracowywanie preparatów 
farmaceutycznych i leków, Testowanie środków farmaceu-
tycznych, Opracowywanie produktów farmaceutycznych, 
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Prace badawcze w zakresie biologii, medycyny, far-
macji, biotechnologii, bioinżynierii, chemii i biochemii, Ba-
dania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, 
Projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, 
Projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Usługi 
testowania diagnostycznego wspomagane komputero-
wo, Udzielanie informacji i danych związanych z badaniami 
i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, Prowadzanie 
działalności badawczej dla osób trzecich, Przeprowadzanie 
testów klinicznych, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdro-
wia, Ochrona badania w zakresie środowiska naturalnego, 
Doradztwo w zakresie badań naukowych, Udostępnianie 
informacji naukowych dotyczących przemysłu chemiczne-
go, Usługi doradcze związane z odczynnikami chemicznymi, 
Opracowywanie programów komputerowych do symulacji 
eksperymentów laboratoryjnych.
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(531) 01.13.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Środki czysz-
czące, Preparaty toaletowe, Środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Olejki eteryczne, Środki pielęgnacji osobistej, 
preparaty toaletowe i kosmetyki, Mydła, Preparaty używane 
do ciała pod prysznic i do kąpieli, Żele używane pod prysznic, 
Olejki kąpielowe, Pianki kąpielowe, Mydła w kostkach i mydła 
do rąk w płynie, Używane do ciała i skóry olejki, Lotiony i kre-
my, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Odżywki, Lo-
tiony i żele używane do włosów, 5 Produkty farmaceutyczne, 
medyczne i weterynaryjne, Chemiczne odczynniki testowe 
[medyczne], Chemiczne odczynniki testowe [weterynaryjne], 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Odczynniki chemicz-
ne do celów medycznych, Odczynniki chemiczne do celów 
weterynaryjnych, Środki sanitarne do celów medycznych, Die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Substancje, płyny, roztwory i mieszaniny służą-
ce do celów diagnostyki medycznej, Preparaty i materiały dla 
diagnostyki medycznej, Preparaty i materiały diagnostyczne, 
Odczynniki, podłoża i testy dla diagnostyki medycznej, Płyny 
kontrolne dla diagnostyki medycznej, Paski testowe dla dia-
gnostyki medycznej, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów 
diagnostycznych, Substraty reakcji dla diagnostyki medycznej, 
Wskaźniki dla diagnostyki medycznej, Środki diagnostyczne 
do celów medycznych i farmaceutycznych, Biomarkery dia-
gnostyczne do celów medycznych, Substancje, płyny, surowice 
odpornościowe do celów diagnostycznych, Wskaźniki radioizo-
topów do celów terapeutycznych lub diagnostycznych, Środki 
kontrastowe do diagnostycznego obrazowania ultradźwięko-
wego, 35 Usługi reklamowe na rzecz osób trzecich w zakresie 
promocji przedsiębiorstw spełniających określone warunki 
regulaminu, Pokazy towarów, Publikowanie tekstów sponso-
rowanych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów 
reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów 
i broszur, Badania i ocena przedsięwzięć biznesowych, Doradz-
two w sprawach organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej, 41 Usługi 
dotyczące organizowania i prowadzenia konferencji, kongre-
sów, konkursów, Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instru-
mentów naukowych do badań laboratoryjnych, Organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], Organi-
zowanie wykładów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
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Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organi-
zowanie i prowadzenie krajowych i zagranicznych, seminariów, 
sympozjów, konferencji, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycz-
nych, wystaw, kongresów, pracowni specjalistycznych, Organi-
zowanie konkursów, Gromadzenie, przetwarzanie i upowszech-
nianie innym wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz przekazywanie osobom trzecim informacji naukowej 
i naukowo-technicznej, Przedstawianie wyników badań i prac 
rozwojowych do wdrażania w praktyce, Publikowanie wyni-
ków badań i innych prac realizowanych na rzecz osób trzecich 
w wydawnictwach periodycznych, czasopismach oraz on-line, 
Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Komercjali-
zacja wyników badań, Doskonalenie, dokształcanie i kształcenie 
na wszystkich poziomach edukacji, Prowadzenie praktyk i staży 
pracy dla młodzieży szkół średnich, wyższych, Krajowa i mię-
dzynarodowa wymiana informacji naukowej, technicznej i eko-
nomicznej, 42 Certyfikacja wyrobów na zgodność z normami, 
kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie 
ekspertyz, Prowadzenie badań naukowych, Laboratoria badaw-
cze, Analizy laboratoryjne, Usługi laboratoriów weterynaryjnych, 
Usługi laboratoriów analitycznych, Usługi świadczone przez la-
boratoria naukowe, Usługi w zakresie testów laboratoryjnych, 
Prace badawcze nad produktami, Prace badawcze w zakresie 
opracowywania nowych produktów, Przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, Usługi badawcze, Badania stosowane oraz 
inne zlecone obejmujące działalność badawczą, podejmowaną 
w celu zdobycia nowej wiedzy oraz przedstawianie uzyskanych 
wyników do wdrożenia w praktyce, Opracowania ocen doty-
czących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i tech-
niki wytwarzanie i ulepszanie aparatury, urządzeń, materiałów, 
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Konsultacje chemiczne, Testowanie środków chemicznych, 
Wykonywanie analiz chemicznych, Opracowywanie i ocena 
syntez chemicznych, Przygotowywanie raportów związanych 
z badaniami chemicznymi, Opracowywanie i testowanie me-
tod produkcji chemicznej, Analizowanie działania mieszanin 
chemicznych na zwierzętach, Usługi w zakresie analiz i badań 
chemicznych, Usługi w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub 
biologicznych, Badania biologiczne, Badania laboratoryjne, Ba-
dania kliniczne i badania medyczne, Badania biofarmaceutycz-
ne, Badania żywności, Doradztwo techniczne w zakresie usług 
badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplemen-
tów diety, Badania dotyczące środków farmaceutycznych, Ba-
dania i opracowywanie szczepionek i leków, Badania kliniczne, 
Badania naukowe w dziedzinie farmacji, Badania w dziedzinie 
farmakogenetyki, Ocena produktów farmaceutycznych, Opra-
cowywanie preparatów farmaceutycznych i leków, Testowanie 
środków farmaceutycznych, Opracowywanie produktów 
farmaceutycznych, Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, Prace badawcze w zakresie biolo-
gii, medycyny, farmacji, biotechnologii, bioinżynierii, chemii 
i biochemii, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów dia-
gnostycznych, Projektowanie i opracowywanie aparatury 
diagnostycznej, Projektowanie urządzeń i sprzętu diagno-
stycznego, Usługi testowania diagnostycznego wspomaga-
ne komputerowo, Udzielanie informacji i danych związanych 
z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, 
Prowadzanie działalności badawczej dla osób trzecich, Prze-
prowadzanie testów klinicznych, Usługi w zakresie techno-
logii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego 
i ochrony zdrowia, Ochrona badania w zakresie środowiska 
naturalnego, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Udo-
stępnianie informacji naukowych dotyczących przemysłu che-
micznego, Usługi doradcze związane z odczynnikami chemicz-
nymi, Opracowywanie programów komputerowych do symu-
lacji eksperymentów laboratoryjnych.

(210) 543035 (220) 2022 05 13
(731) ROŻKO ADAM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIJO

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 19 Płytki, Płyty, Ceramiczne płytki podłogowe, Ce-
ramiczne płytki ścienne, Glazurowane ceramiczne płytki podło-
gowe, Glazurowane ceramiczne płytki ścienne, Płytki ceramicz-
ne, Płytki do układania mozaiki, Płytki drewniane, Płytki kamienne, 
Płytki z gliny, Płytki z kamienia naturalnego, Płytki z marmuru, Płyt-
ki szklane, Płytki stiukowe, Płytki porcelanowe, Płytki podłogowe 
z terakoty, Płytki z tworzyw sztucznych, Płyty betonowe, Płyty 
cementowe, Płyty łupkowe, Płyty i płytki z kamienia naturalnego, 
Płytki z kamionki szlachetnej, Klinkier, Listwy niemetalowe, Mar-
mur, Materiały budowlane niemetalowe, Sztuczny kamień, 20 Lu-
stra łazienkowe, Meble łazienkowe, Szafki łazienkowe, 21 Przybo-
ry kosmetyczne do higieny i pielęgnacji urody, Przybory do czysz-
czenia toalety i łazienki, artykuły łazienkowe.

(210) 543180 (220) 2022 05 18
(731) SPOŁEM WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 

ŚRÓDMIEŚCIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Społem HALA MIROWSKA

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 Ubrania, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
wierzchnia, garnitury, spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, 
garsonki, bluzki, swetry, podkoszulki, żakiety, bielizna osobista, 
bielizna nocna, szaliki, apaszki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, 
pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe, kostiumy, plażowe, 
odzież sportowa, dresy, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, 
piżamy, halki, krawaty, odzież skórzana, 29 Drób nieżywy, dzi-
czyzna, ryby, flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, kanki, wyroby 
wędliniarskie, koncentraty, konserwy mięsne i rybne, paszte-
ty, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, 
produkty na bazie mleka, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i wa-
rzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, żyw-
ność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce 
i warzywa suszone, konfitury, galaretki, kisiele, koncentraty, 
dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce 
i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, 
dania gotowe do spożycia na bazie warzyw i mięsa, 30 Aro-
maty do żywności, pieczywo, chipsy zbożowe, cukierki, cia-
sta, wyroby z czekolady, czekolada, gofry, kanapki, kukurydza 
prażona, lody, desery lodowe, makarony, pizze, wyroby cukier-
nicze, ciastka, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na ba-
zie mąki, pieczywo, pieczywo zamrożone, mrożonki zawarte 
w tej klasie, kawa, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, 
miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, 
paszteciki, prażona kukurydza, spaghetti, suchary, sorbety, zio-
ła do celów spożywczych, 31 Świeże owoce i warzywa, żywe 
kwiaty, grzyby, darń naturalna, sadzonki roślin ogrodowych, 
sadzonki drzew, nasiona, kanna dla zwierząt domowych, żywy 
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drób, świeże ryby, zioła ogrodowe świeże, 35 Administrowa-
nie programami lojalnościowymi konsumentów, agencje 
reklamowe, badanie opinii publicznej, badanie rynku, do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja 
materiałów reklamowych, informacje handlowe, analizy kosz-
tów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz 
danych, obróbka tekstów reklamowych, sondaże, rekrutacja 
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy 
lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psycho-
techniki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i tele-
wizyjna, organizowanie targów i wystaw handlowych, pro-
jektowanie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahen-
tów, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżer-
skiej w celu selekcji personelu, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
także za pośrednictwem Internetu, prowadzenie delikatesów, 
w których zgrupowano na rzecz osób trzecich różne towary 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować, takie jak: 
artykuły żywnościowe, mięso, ryby, dziczyzna, wyroby z mię-
sa i ryb, przetwory z owoców i warzyw, tłuszcze, oleje jadane, 
wyroby garmażeryjne, dania gotowe do spożycia na bazie 
mięsa, warzyw, mrożonki, pieczywo, żywność na bazie mąki, 
przyprawy, makarony, słodycze, wyroby z czekolady, świeże 
owoce i warzywa, sadzonki roślin, pasza dla zwierząt domo-
wych, drób żywy, świeże ryby, żywe kwiaty, choinki, napoje, 
wyroby alkoholowe, wyroby papierosowe, kosmetyki, środki 
czystości, odzież, bielizna, obuwie, zabawki, sprzęt sportowy, 
artykuły wyposażenia wnętrz, meble, artykuły gospodarstwa 
domowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny, artykuły pi-
śmienne, tkaniny, żywe kwiaty, sadzonki drzew i roślin ogro-
dowych, nasiona, karma dla zwierząt, artykuły wyposażenia 
i urządzenia ogrodów, sadzonki roślin, prowadzenie sprze-
daży wymienionych towarów także za pośrednictwem łączy 
komputerowych, Internetu, promocja towarów przy pomocy 
influencerów, promowanie towarów poprzez sponsorowanie 
wydarzeń sportowych, 43 Usługi gastronomiczne, prowadze-
nie hoteli, zajazdów, lodziarni, catering, prowadzenie barów, 
barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz 
dostawa potraw na zamówienie.

(210) 543183 (220) 2022 05 18
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga KISZKA PASZTETOWA wieprzowa  

100% Polski Kapitał

(531) 08.05.01, 05.09.17, 27.07.01, 26.04.02, 26.11.02, 08.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 kiszka pasztetowa wieprzowa, 35 badania 
opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, za-
opatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż 
produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające 
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez internet z towarami branży mięsnej: kiszka 
pasztetowa wieprzowa.

(210) 543331 (220) 2022 05 23
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga KIEŁBASA PODWAWELSKA SPEC  

100% Polski Kapitał

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 29.01.14
(510), (511) 29 kiełbaski w cieście, kiełbasy, 35 badania opi-
nii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, za-
opatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż 
produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające 
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez internet z towarami branży mięsnej: kiełbaski 
w cieście, kiełbasy.

(210) 543515 (220) 2022 05 27
(731) GALERIA SUCHOLESKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA SUCHOLESKA

(531) 26.03.23, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.11, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie przedsiębior-
stwem, reklama.
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(210) 544056 (220) 2022 06 13
(731) H2R HYDROGEN RENEWABLE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ruda Śląska

(540) (znak słowny)
(540) H2R
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Generatory wy-
twarzające energię elektryczną z energii słonecznej, Genera-
tory prądu wykorzystujące ogniwa wodorowe, 9 Urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Apara-
tura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Ogniwa paliwowe, Aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, Komponenty elektryczne 
i elektroniczne, Jednostki energii elektrycznej, Urządzenia 
do poprawy efektywności energetycznej, Urządzenia do re-
gulowanego zasilania, Urządzenia energetyczne sieci zasila-
jących, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji 
energii elektrycznej, Urządzenia do transmisji za pośrednic-
twem linii elektroenergetycznych, Aparatura i urządzenia 
do regulowania elektryczności, Transformatory, Szafy roz-
dzielcze [elektryczność], Transformatory rozdzielcze, Pulpity 
rozdzielcze [elektryczność], Skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
Tablice rozdzielcze, Rozdzielacze układowe, 37 Usługi insta-
lacyjne następujących produktów: generatory elektryczno-
ści, generatory wytwarzające energię elektryczną z energii 
słonecznej, generatory prądu wykorzystujące ogniwa wo-
dorowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do groma-
dzenia i przechowywania energii elektrycznej, stacje ła-
dowania dla pojazdów elektrycznych, ogniwa paliwowe, 
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 
komponenty elektryczne i elektroniczne, jednostki ener-
gii elektrycznej, urządzenia do poprawy efektywności 
energetycznej, urządzenia do regulowanego zasilania, 
urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia 
i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycz-
nej, urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elek-
troenergetycznych, aparatura i urządzenia do regulowa-
nia elektryczności, transformatory, szafy rozdzielcze [elek-
tryczność], transformatory rozdzielcze, pulpity rozdzielcze 
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, tablice 
rozdzielcze, rozdzielacze układowe, Naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: gene-
ratory elektryczności, generatory wytwarzające energię 
elektryczną z energii słonecznej, generatory prądu wyko-
rzystujące ogniwa wodorowe, urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, ogniwa paliwowe, aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, komponenty elektrycz-
ne i elektroniczne, jednostki energii elektrycznej, urządze-
nia do poprawy efektywności energetycznej, urządzenia 
do regulowanego zasilania, urządzenia energetyczne 
sieci zasilających, urządzenia i przyrządy do prowadzenia 
dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia do transmisji 
za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, transforma-
tory, szafy rozdzielcze [elektryczność], transformatory 
rozdzielcze, pulpity rozdzielcze [elektryczność], skrzynki 
rozdzielcze elektryczne, tablice rozdzielcze, rozdzielacze 
układowe.

(210) 544727 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  

GROCHOWA Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ

(531) 05.09.24, 05.07.01, 05.11.01, 11.01.02, 11.03.09, 19.03.09, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentra-
ty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstęp-
nie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporzą-
dzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, 
Buliony, Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie 
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Gotowe po-
siłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczy-
zny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, 
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

(210) 544728 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  

WĘGIERSKA GULASZOWA Zupy Świata

(531) 05.07.01, 05.09.24, 05.11.01, 11.01.02, 11.03.20, 19.03.09, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentra-
ty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstęp-
nie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporzą-
dzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, 
Buliony, Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie 
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Gotowe po-
siłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczy-
zny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, 
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.
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(210) 544729 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy BARSZCZ CZERWONY

(531) 05.09.21, 05.09.22, 05.07.01, 08.07.01, 08.07.03, 11.01.02, 
11.03.20, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentra-
ty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstęp-
nie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporzą-
dzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, 
Buliony, Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie 
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Gotowe po-
siłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczy-
zny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, 
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

(210) 544730 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Zupa krem Z POMIDORÓW

(531) 05.09.17, 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.17, 29.01.15, 08.07.01

(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentra-
ty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstęp-
nie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporzą-
dzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, 
Buliony, Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie 
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Gotowe po-
siłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczy-
zny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, 
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

(210) 544931 (220) 2022 07 08
(731) UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW 

PRZEMYSŁU BIOGAZOWEGO, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN GAS POLAND

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.05, 05.03.13
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Reklama 
za pomocą banerów, plakatów, flag, ulotek, kubków, długo-
pisów, notesów, zeszytów, odznak oraz zawieszek, 41 Usługi 
edukacyjne, Produkowanie materiałów szkoleniowych: ma-
teriały biurowe, notesy, zeszyty, publikacje, książki, czasopi-
sma, Organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń.

(210) 545275 (220) 2022 07 18
(731) POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSPORT BIELSKO-BIAŁA

(531) 27.05.05, 27.05.24, 02.01.23, 26.01.03, 26.11.02, 26.04.02, 
29.01.13

(510), (511) 10 Sprzęt rehabilitacyjny, w tym ławy do ćwiczeń 
i osprzęt do ćwiczeń, w tym drążki z drewna, 27 Maty do za-
pasów, 28 Skrzynie gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne, 
równoważnie, drabiny [sprzęt sportowy], wysięgniki do drabin 
[sprzęt sportowy], drążki składane do drabin [sprzęt sportowy], 
stoły do tenisa stołowego, tablice do koszykówki, bramki do pił-
ki ręcznej, piłki nożnej oraz piłki wodnej, kije hokejowe, pomosty 
dla sztangistów, zabawki z przeznaczeniem sportowym.

(210) 545368 (220) 2022 07 21
(731) LATEK KATARZYNA, Borowiec
(540) (znak słowny)
(540) SUZANA PERREZ
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Artykuły ozdob-
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Ozdoby 
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie, Zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, 18 Parasole i parasolki, Skóra i imitacja skóry, Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Wyroby rymarskie, Torebki, Torby, Teczki i aktówki, 
Sztuczne futro, Saszetki biodrowe, Rzemienie, Portmonetki 
wielofunkcyjne, Plecaki, Kufry i walizki, Kosmetyczki, Dyplo-
matki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski, 35 Sprze-
daż hurtowa i detaliczna, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa 
oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (w tym w skle-
pie on-line lub w drodze aukcji elektronicznej) w zakresie 
następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, wyro-
by biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zegarki, kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pu-
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dełka na zegarki, parasole i parasolki, skóra i imitacja skóry, 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą-
ce do przenoszenia, wyroby rymarskie, torebki, torby, teczki 
i aktówki, sztuczne futro, saszetki biodrowe, rzemienie, port-
monetki wielofunkcyjne, plecaki, kufry i walizki, kosmetyczki, 
dyplomatki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, Organi-
zacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych 
lub promocji sprzedaży, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 545369 (220) 2022 07 21
(731) LATEK KATARZYNA, Borowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUZANA PERREZ

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Artykuły ozdob-
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Ozdoby 
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie, Zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, 18 Parasole i parasolki, Skóra i imitacja skóry, Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Wyroby rymarskie, Torebki, Torby, Teczki i aktówki, 
Sztuczne futro, Saszetki biodrowe, Rzemienie, Portmonetki 
wielofunkcyjne, Plecaki, Kufry i walizki, Kosmetyczki, Dyplo-
matki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski, 35 Sprze-
daż hurtowa i detaliczna, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa 
oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (w tym w skle-
pie on-line lub w drodze aukcji elektronicznej) w zakresie 
następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, wyro-
by biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zegarki, kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pu-
dełka na zegarki, parasole i parasolki, skóra i imitacja skóry, 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą-
ce do przenoszenia, wyroby rymarskie, torebki, torby, teczki 
i aktówki, sztuczne futro, saszetki biodrowe, rzemienie, port-
monetki wielofunkcyjne, plecaki, kufry i walizki, kosmetyczki, 
dyplomatki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, Organi-
zacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych 
lub promocji sprzedaży, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 545370 (220) 2022 07 21
(731) LATEK KATARZYNA, Borowiec
(540) (znak słowny)
(540) SUZANA PEREZ
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Artykuły ozdob-
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Ozdoby 

wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie, Zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, 18 Parasole i parasolki, Skóra i imitacja skóry, Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Wyroby rymarskie, Torebki, Torby, Teczki i aktówki, 
Sztuczne futro, Saszetki biodrowe, Rzemienie, Portmonetki 
wielofunkcyjne, Plecaki, Kufry i walizki, Kosmetyczki, Dyplo-
matki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski, 35 Sprze-
daż hurtowa i detaliczna, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa 
oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (w tym w skle-
pie on-line lub w drodze aukcji elektronicznej) w zakresie 
następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, wyro-
by biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zegarki, kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pu-
dełka na zegarki, parasole i parasolki, skóra i imitacja skóry, 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą-
ce do przenoszenia, wyroby rymarskie, torebki, torby, teczki 
i aktówki, sztuczne futro, saszetki biodrowe, rzemienie, port-
monetki wielofunkcyjne, plecaki, kufry i walizki, kosmetyczki, 
dyplomatki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, Organi-
zacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych 
lub promocji sprzedaży, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 545734 (220) 2022 08 01
(731) PHYTOPHARM KLĘKA Spółka Akcyjna, Klęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhytoPharm

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji skóry atopowej i łojotokowej, Ekstrakty zio-
łowe do celów kosmetycznych, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane od-
świeżające chusteczki kosmetyczne, Płynne kremy kosme-
tyczne, Płyny do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Pre-
paraty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty myjące do użytku 
osobistego, Preparaty pod prysznic, 5 Leki dla ludzi, Płyny 
do płukania ust, Płyny do przemywania oczu, Aerozole lecz-
nicze, Lecznicza guma do żucia, Maści lecznicze, Lecznicze 
pastylki do ssania, Kremy lecznicze, Lecznicze pasty do zę-
bów, Mazidła, Czopki, Olejki lecznicze, Zioła lecznicze, Herba-
ta lecznicza, Mydła lecznicze, Leki roślinne, leki pochodzenia 
naturalnego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Far-
maceutyki i naturalne środki lecznicze, 30 Herbaty, Herbaty 
owocowe, Herbaty aromatyzowane, Herbaty ziołowe, Na-
poje na bazie herbaty, Herbaty mrożone, Wyciągi i nalewki 
inne niż do celów leczniczych, 31 Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, Rośliny, Zioła, 32 Napoje bez-
alkoholowe gazowane i niegazowane, Lemoniady, Napoje 
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i soki owocowe, warzywne, Wody mineralne, Esencje, Wycią-
gi, Ekstrakty i syropy do napojów, Koktajle bezalkoholowe, 
Nektary owocowe, Napoje i preparaty w formie proszków 
do przygotowywania bezalkoholowych napojów, Bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, 33 Nalewki i likiery 
ziołowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynko-
we, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Badania opinii 
publicznej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
Badania konsumenckie w dziedzinie kosmetyki, Badanie 
rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, Reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 Usługi produkcyjne na zamówienie i według specyfika-
cji osób trzecich w zakresie wytwarzania kompozycji i mie-
szanek farmaceutycznych oraz kosmetyków, Produkcja 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich leków 
i suplementów diety w postaci płynnej, półstałej i stałej: pły-
ny doustne, roztwory, krople, płyny do stosowania na skó-
rę i błony śluzowe, płyny lecznicze do płukania ust, płyny 
lecznicze do przemywania oczu, aerozole lecznicze, tabletki, 
drażetki, kapsułki, pastylki do ssania, lecznicze gumy do żu-
cia, proszki lecznicze, granulaty lecznicze, maści lecznicze, 
kremy lecznicze, pasty lecznicze, mazidła lecznicze, czopki, 
olejki lecznicze, oleje lecznicze, ziołowe herbatki do celów 
leczniczych, mydła lecznicze, 42 Badania fitochemiczne 
i mikrobiologiczne roślin leczniczych, ekstraktów roślinnych, 
leków roślinnych, opracowywanie metod badawczych i te-
stów, monitorowanie środowiska produkcji, opracowywa-
nie dokumentacji rejestracyjnej leków, badania biologiczne, 
badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, administrowanie sieciowymi stronami komputero-
wymi, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 545736 (220) 2022 08 01
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) phytopharm
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji ciała, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry atopowej i łojotokowej, Ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, Kosmetyki do stosowania na skórę, 
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające 
chusteczki kosmetyczne, Płynne kremy kosmetyczne, Płyny 
do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących, Preparaty do pielę-
gnacji skóry, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty 
pod prysznic, 30 Herbaty, Herbaty owocowe, Herbaty aroma-
tyzowane, Herbaty ziołowe, Napoje na bazie herbaty, Herba-
ty mrożone, Wyciągi i nalewki inne niż do celów leczniczych, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
Rośliny, Zioła, 32 Napoje bezalkoholowe gazowane i niegazo-
wane, Lemoniady, Napoje i soki owocowe, warzywne, Wody 
mineralne, Esencje, Wyciągi, Ekstrakty i syropy do napojów, 
Koktajle bezalkoholowe, Nektary owocowe, Napoje i prepara-
ty w formie proszków do przygotowywania bezalkoholowych 
napojów, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
33 Nalewki i likiery ziołowe, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, badania konsumenckie w dziedzinie kosmetyki, 
badanie rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 Usługi produkcyjne na zamówienie i według specyfikacji 
osób trzecich w zakresie wytwarzania kompozycji i mieszanek 

farmaceutycznych oraz kosmetyków, Produkcja na zamówie-
nie i według specyfikacji osób trzecich leków i suplementów 
diety w postaci płynnej, półstałej i stałej: płyny doustne, roz-
twory, krople, płyny do stosowania na skórę i błony śluzowe, 
płyny lecznicze do płukania ust, płyny lecznicze do przemy-
wania oczu, aerozole lecznicze, tabletki, drażetki, kapsułki, 
pastylki do ssania, lecznicze gumy do żucia, proszki lecznicze, 
granulaty lecznicze, maści lecznicze, kremy lecznicze, pasty 
lecznicze, mazidła lecznicze, czopki, olejki lecznicze, oleje lecz-
nicze, ziołowe herbatki do celów leczniczych, mydła lecznicze, 
42 Badania fitochemiczne i mikrobiologiczne roślin leczni-
czych, ekstraktów roślinnych, leków roślinnych, opracowywa-
nie metod badawczych i testów, monitorowanie środowiska 
produkcji, opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej leków, 
badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich, administrowanie sieciowymi 
stronami komputerowymi, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 545804 (220) 2022 08 03
(731) HONEY MANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.02.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Gin, Wódka, Napoje na bazie ginu, Drinki 
na bazie ginu.

(210) 545805 (220) 2022 08 03
(731) HONEY MANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMALL BATCH POLISH DRY GIN SAVA SMALL 

BATCH DISTILLERY HANDCRAFTED 2022 GIN SLOW 
DISTILLED HANDCRAFTED COPPER DISTILLED 
& VAPOUR INFUSED CAREFULLY SELECTED 
BOTANICALS 100% NATURAL FLAVOURS. CITRUS 
EXPLOSION THANKS TO UNIQUE BOTANICALS MIX, 
SINGLE RUN METHOD SUPPORTED BY VAPOUR 
INFUSION THROUGH GIN BASKET. NO MACERATION 
TO PRESERVE SUBTLE BOTANICALS TASTE NOTES.
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(531) 04.02.11, 26.01.01, 26.11.03, 26.04.02, 27.07.01, 24.17.05, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 Gin, Wódka, Napoje na bazie ginu, Drinki 
na bazie ginu.

(210) 546455 (220) 2022 08 23
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cannatella

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Pasty na bazie orzechów, Masło arachido-
we, Masło kakaowe, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
30 Musy czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, Pasta migdałowa, Pasty na bazie czeko-
lady, Przetworzone nasiona konopi siewnej, Przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), Słodycze w postaci musów, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-
dowych.

(210) 546456 (220) 2022 08 23
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACE OUT

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.13.25, 29.01.13

(510), (511) 29 Pasty na bazie orzechów, Masło arachido-
we, Masło kakaowe, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
30 Musy czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, Pasta migdałowa, Pasty na bazie czeko-
lady, Przetworzone nasiona konopi siewnej, Przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), Słodycze w postaci musów, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-
dowych.

(210) 546516 (220) 2022 08 24
(731) DYNAROWICZ KAMILA  

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, Kudowa-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUDOWIÓRKA ZDROJÓWKA

(531) 03.05.03, 03.05.24, 03.05.26, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży: kubki, filiżanki, talerze, wa-
zony, naczynia stołowe, ubrania, skarpetki, koszulki, t-shirty, 
nakrycia głowy, torby i torebeczki bawełniane, sakiewki, 
torebki (nerki) z materiałów tekstylnych, książeczki dla dzie-
ci, zabawki dla dzieci, balony, wyroby drewniane, wyroby 
ze sklejki, przybory szkolne, medale i monety z drewna i two-
rzyw sztucznych, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby cze-
koladowe, wyroby ciastkarskie, breloczki, długopisy, plecaki 
z materiałów tekstylnych, parasole i parasolki.

(210) 546750 (220) 2022 08 31
(731) PUCHAŁKA KAMIL, PUCHAŁKA ZUZANNA TALMET 

SPÓŁKA CYWILNA, Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TALMET

(531) 27.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Stolarka budowlana z aluminium, Aluminiowe 
drzwi, bramy i okna, Ogrody zimowe [konstrukcje] wykona-
ne z aluminium, Aluminiowe ramy do okien i drzwi przesuw-
nych, Ścianki działowe [konstrukcje] wykonane z aluminium, 
Aluminiowe fasady budynków, 37 Usługi montażu produk-
tów stolarki budowlanej z aluminium, mianowicie drzwi, 
bram, okien, ogrodów zimowych [konstrukcji], ram do okien 
i drzwi przesuwnych, ścianek działowych [konstrukcji], fasad 
budynków.

(210) 546835 (220) 2022 09 02
(731) AEROKLUB POLSKI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOBL-L
(510), (511) 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, 
Usługi sportowe i kulturalne, 44 Usługi medyczne, Usługi 
weterynaryjne, Higiena i troska o urodę istot ludzkich lub 
zwierząt.

(210) 546848 (220) 2022 09 05
(731) GRZESZCZUK ZBIGNIEW, Wyględy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ORIGINAL KING OF POLAND KRÓLEWSKA

(531) 01.01.05, 01.01.10, 24.09.01, 24.09.05, 24.09.14, 24.09.13, 
26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Piwa, Wody mineralne i gazowane, Napo-
je owocowe i soki owocowe, Syropy, pudry i koncentraty 
do produkcji napojów, Napoje, zwłaszcza napoje chłodzące 
na bazie wody, Napoje w różnych smakach (wody smakowe), 
Napoje energetyzujące oraz napoje dla sportowców, Napoje 
korzystne dla zdrowia oraz inne napoje zwiększające funkcje 
sprawnościowe organizmu, Koncentraty i proszki do przy-
gotowywania napojów oraz inne preparaty do przygotowy-
wania napojów, Wody, Woda aromatyzowana, Woda niega-
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zowana, Woda pitna, Woda źródlana, Woda stołowa, Woda 
sodowa, Woda z lodowca, Smakowa woda mineralna, Woda 
wzbogacona odżywczo, Napoje funkcjonalne na bazie 
wody, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herba-
ty, Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem 
wody i cukru, Napoje witaminizowane, Napoje izotoniczne, 
Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje typu 
kola [napoje bezalkoholowe], Napoje aromatyzowane owo-
cami, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Toniki [napoje 
nielecznicze], Napoje owocowe niealkoholowe, Aromatyzo-
wane napoje gazowane, Mrożone napoje gazowane, Bez-
alkoholowe napoje słodowe, Syropy do napojów, Napoje 
na bazie owoców, Esencje do produkcji napojów, Wyciągi 
do sporządzania napojów, Syrop słodowy do napojów, Sor-
bety w postaci napojów, Pastylki do napojów gazowanych, 
Syropy do wyrobu napojów, Preparaty do produkcji napo-
jów, Proszki do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholo-
we o smaku owocowym, Napoje zawierające głównie soki 
owocowe, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje 
izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje energetyzu-
jące [nie do celów medycznych], Napoje na bazie owoców 
lub warzyw, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Na-
poje alkoholowe zawierające chrzan, Napoje alkoholowe za-
wierające owoce lub warzywa, Aperitify, Arak, Baijiu (chiński 
destylowany napój alkoholowy), Brandy, Wino, Whisky, Any-
żówka [likier], Wódka, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Gruszecz-
nik [napój alkoholowy], Gin, Koktajle, Curaçao [likier], Likiery, 
Miód pitny, Miętowy (Likier -), Gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na bazie piwa, Gorzkie nalewki, Nira [napój alkoholo-
wy na bazie trzciny cukrowej], Destylowane napoje, Piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], Alkohol ryżowy, Rum, 
Sake, Cydr, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholo-
we (Ekstrakty -), Esencje alkoholowe.

(210) 547021 (220) 2022 09 09
(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolnośląskie wino

(531) 01.03.02, 26.11.03, 26.11.25, 26.02.12, 26.03.16, 27.05.01, 
29.01.07

(510), (511) 33 Wina musujące, Wino alkoholizowane, Ape-
ritify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, Białe 
wino, Czerwone wino, Grzane wino, Musujące białe wina, 
Musujące wina czerwone, Napoje na bazie wina, Owoco-
we wino musujące, Piquette [wino z wytłoczyn winogro-
nowych], Słodkie wina, Wermut, Wina alkoholowe, Wina 
deserowe, Wina grzane, Wina naturalnie musujące, Wina 
niemusujące, Gotowe koktajle na bazie wina, Napoje za-
wierające wino [szprycer], Poncz z wina, Wina, Wina różowe, 
Wina stołowe, Wino, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa win, 
Usługi informacji handlowej w zakresie wina, 39 Dostarcza-
nie wina, Dostawa wina, Przechowywanie wina z kontrolo-

waną temperaturą i wilgotnością, 41 Degustacje win [usługi 
edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Impre-
zy z degustacją win w celach edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
edukacyjnych, Rozrywka związana z degustacją wina, Konfe-
rencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizo-
wanie i prowadzenie -), Organizacja seminariów, Organizacja 
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organiza-
cja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów.

(210) 547038 (220) 2022 09 09
(731) FRANCZAK WITOLD AGRO-DRINK, Mordarka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERIOR QUALITY elite collection 6 BATUMI BREEZE 

GEORGIAN BRANDY APPROVED BY Franczak EST. 
1881 ADD 6 YEARS

(531) 01.01.01, 18.03.02, 24.05.07, 09.01.10, 26.01.02, 26.05.01, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 28.19.99

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe produkowane według 
receptury i składników z Gruzji, takie jak brandy produkowa-
ne według receptury i składników z Gruzji.

(210) 547039 (220) 2022 09 09
(731) FRANCZAK WITOLD AGRO-DRINK, Mordarka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEORGIAN TRADITIONAL FLAVOUR MONASTYR 

LEGEND TRADITIONAL METHOD APPROVED BY 
Franczak  EST. 1881 GEORGIAN PRODUCT  ADD 3 
YEARS GEORGIAN BRANDY
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(531) 07.01.03, 26.01.01, 01.01.01, 24.13.01, 26.04.02, 26.01.02, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe produkowane według 
receptury i składników z Gruzji, takie jak brandy produkowa-
ne według receptury i składników z Gruzji.

(210) 547130 (220) 2022 09 13
(731) ROGOŻA MONIKA SUN WAY TRAVEL, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sunwaytravel.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.02.16, 18.05.01, 18.05.03
(510), (511) 36 Usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami turystycznymi, 39 Organizowanie po-
dróży, organizowanie wycieczek, wizyt, obozów wypoczyn-
kowych, rejsów i pobytów rekreacyjnych, Zwiedzanie tury-
styczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, Usługi 
rezerwacji podróży turystycznych, Zwiedzanie turystyczne, 
Usługi osób towarzyszących podróżnym, Usługi pilotów 
i przewodników wycieczek, Usługi wypożyczania pojazdów, 
Usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych 
i biur turystycznych zawarte w klasie 39, Usługi rezerwacji 
i sprzedaży miejsc na wycieczki i podróż, Usługi rezerwacji 
i sprzedaży biletów związanych z transportem, Informacja 
o podróży, Transport drogą lądową, wodną i powietrzną, 
Wynajem, rezerwacja i zapewnianie zapewnienie środków 
podróży, Usługi informacji turystycznej, Usługi transportowe, 
Transport podróżnych, Rezerwacja miejsc na podróż, rezer-
wacja podróży i transportu, Informacja o transporcie, Logi-
styka transportu, Przenoszenie, przewóz bagaży, Doradztwo 
i pomoc w zakresie podróży, Usługi i prowadzenie biura po-
dróży (w zakresie objętym klasą 39), Zapewnianie powrotu 
turystów, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur tury-
stycznych.

(210) 547295 (220) 2022 09 16
(731) KFD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR. MASEŁ

(531) 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Krem czeko-
ladowy, Krem czekoladowy z orzechami, Krem smakowy 
do smarowania, Krem smakowy z dodatkami do smarowania, 
Krem orzechowy, Krem migdałowy, Krem migdałowy z masą 
czekoladową, Masa czekoladowa do smarowania, Masa cze-
koladowa z orzechami, Pasta czekoladowa do smarowania, 
Pasta na bazie orzechów, Pasta z orzechów nerkowca, Pasta 
arachidowa, Pasta z orzechów laskowych.

(210) 547495 (220) 2022 09 25
(731) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIMES - PL

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia naukowe, Przyrządy naukowe, 
Programy komputerowe, 42 Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, Badania naukowe, Badania techniczne, Usługi na-
ukowe, Usługi techniczne, Projektowanie badań naukowych 
i technicznych, Analizy przemysłowe, Usługi badawcze, Pro-
jektowanie sprzętu komputerowego, Ulepszanie sprzętu 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Ulepszanie oprogramowania komputerowego.

(210) 547530 (220) 2022 09 26
(731) WEBCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUS.TANK MATEUSZ GESSLER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Preparaty do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, Piwo na bazie ziół, 
33 Whisky, Destylowane napoje na bazie ziół.

(210) 547542 (220) 2022 09 26
(731) STOWARZYSZENIE TAMIL SANGAM W POLSCE, 

Chylice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TSAP TAMIL SANGAM ASSOCIATION OF POLAND

(531) 29.01.15, 27.05.01, 28.19.99, 26.11.02, 26.11.05, 02.01.03, 
02.01.17

(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi: księgowości, 
marketingu, badania rynku i analizy rynku, Usługi public re-
lations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Organizo-
wanie targów handlowych, Organizacja wydarzeń komer-
cyjnych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
36 Usługi badań dotyczących finansów, Zarządzanie finan-
sami, Zarządzanie nieruchomościami, Organizowanie wy-
najmu nieruchomości, Agencje nieruchomości, Finansowe 
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izby rozrachunkowe, Doradztwo w sprawach finansowych, 
39 Usługi pośrednictwa w zakresie organizowania transportu 
dla wycieczek, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usłu-
gi pośrednictwa w zakresie transportu pasażerskiego, Or-
ganizowanie wycieczek, zwiedzania, obozów wakacyjnych 
i wczasów wypoczynkowych, Rezerwacja miejsc dla podróż-
nych, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 
Organizowanie targów i wystaw w celach edukacyjnych 
lub kulturalnych, Wystawianie spektakli na żywo, 43 Usługi 
rezerwacji hoteli, Usługi rezerwacji pokoi, pośrednictwa, jak 
również wynajmu mieszkań wakacyjnych i apartamentów 
na pobyt czasowy, Udostępnianie miejsc na campingu, Za-
kwaterowanie i zaprowiantowanie gości, Usługi domu wy-
poczynkowego, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
Usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Katering, Usługi restauracyjne, 45 Usługi  
adwokackie.

(210) 547660 (220) 2022 09 29
(731) FID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiD GROUP

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Obrót nieruchomościami, Administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestycje 
majątkowe [nieruchomości], Nabywanie nieruchomości [dla 
osób trzecich], Finansowanie nieruchomości, Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Planowanie dotyczące po-
wiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi nabywa-
nia nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieru-
chomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarzą-
dzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządza-
nia majątkiem i nieruchomościami, Zapewnienie finansowa-
nia rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Organizo-
wanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem budyn-
ków, Wynajem domów, Wynajem nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie finanso-
wania w zakresie operacji budowlanych, Pomoc w zakupie 

nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, Finansowanie inwestycji budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, 37 Budowa nieruchomo-
ści [budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budownictwo mieszkaniowe, Budowanie 
nieruchomości, Budowanie domów, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa domów 
na zamówienie, Oczyszczanie terenu.

(210) 547661 (220) 2022 09 29
(731) FID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiD GROUP

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Obrót nieruchomościami, Administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestycje 
majątkowe [nieruchomości], Nabywanie nieruchomości [dla 
osób trzecich], Finansowanie nieruchomości, Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Planowanie dotyczące po-
wiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi nabywa-
nia nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieru-
chomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarzą-
dzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządza-
nia majątkiem i nieruchomościami, Zapewnienie finansowa-
nia rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Organizo-
wanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem budyn-
ków, Wynajem domów, Wynajem nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie finanso-
wania w zakresie operacji budowlanych, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, Finansowanie inwestycji budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, 37 Budowa nieruchomo-
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ści [budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budownictwo mieszkaniowe, Budowanie 
nieruchomości, Budowanie domów, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa domów 
na zamówienie, Oczyszczanie terenu.

(210) 547698 (220) 2022 09 29
(731) INTERFIZJO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi w zakresie: transportu sanitarnego, 
w tym transportu pacjentów, ratownictwa, 41 Usługi promo-
cji zdrowia, Usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki me-
dycznej, medycyny i rehabilitacji, Organizacja i prowadzenie 
kursów, konferencji i sympozjów w dziedzinie diagnostyki 
medycznej, medycyny i rehabilitacji, Instruktaż w zakresie 
gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, Zajęcia sportowe, In-
formacja w zakresie rekreacji, Kształcenie praktyczne w for-
mie warsztatów, Publikacje on-line, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Usługi w zakresie organizacji i pro-
wadzenia konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń dla 
rehabilitantów, lekarzy, terapeutów, Usługi instruktorów 
w zakresie gimnastyki, kultury fizycznej, Usługi klubów zdro-
wia w zakresie poprawy kondycji, Prowadzenie działalności 
rekreacyjnej i sportowej, Instruktaż i nauczanie w zakresie 
kultury fizycznej i gimnastyki, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów oraz szkoleń, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Usługi trenera osobistego, Pokazy kształcenia prak-
tycznego, Organizacja warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce zabiegów terapeutycznych, Usługi w zakresie treningu 
fizycznego, Wydawanie czasopism, Wydawanie książek, Wy-
dawanie periodyków, Wydawanie publikacji medycznych, 
Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, 44 Usługi medyczne, Usługi dia-
gnostyczne, Usługi lekarzy, pielęgniarek, położnych, Usługi 
szpitali, klinik, sanatoriów, Usługi fizjoterapeutyczne i fizyko-
terapeutyczne, Usługi masażu, Usługi opieki medycznej pie-
lęgniarskiej, Szkoła rodzenia, Doradztwo dietetyczne, Usługi 
psychologiczne i psychoterapeutyczne, Usługi telemedycz-
ne, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Usługi profilaktyki 
i leczenia oraz konsultacje lekarskie we wszystkich specjal-
nościach medycznych, Usługi związane z wykonywaniem 
zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, Usługi w zakre-
sie rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjo-

terapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manual-
nej, masażu, Usługi pomocy medycznej, Opieka zdrowotna, 
Usługi telemedyczne, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
Porady psychologiczne, Placówki opieki pielęgniarskiej, Usłu-
gi kosmetyczne, Usługi terapii dna miednicy, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi w zakresie odnowy biologicznej, Usługi 
położnicze, Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie sprzę-
tu kosmetycznego, medycznego do odnowy biologicznej, 
fizjoterapii, fizykoterapii, Doradztwo w zakresie leczenia do-
legliwości medycznych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycz-
nych, Fizjoterapia, Hydroterapia, Informacje dotyczące masa-
żu, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, Organizowanie leczenia medycznego, Poradnic-
two psychologiczne, Poradnictwo medyczne, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi poradnictwa medyczne-
go, Usługi w zakresie leczenia medycznego.

(210) 547701 (220) 2022 09 29
(731) INTERFIZJO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interfizjo

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 Usługi w zakresie: transportu sanitarnego, 
w tym transportu pacjentów, ratownictwa, 41 Usługi promo-
cji zdrowia, Usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki me-
dycznej, medycyny i rehabilitacji, Organizacja i prowadzenie 
kursów, konferencji i sympozjów w dziedzinie diagnostyki 
medycznej, medycyny i rehabilitacji, Instruktaż w zakresie 
gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, Zajęcia sportowe, In-
formacja w zakresie rekreacji, Kształcenie praktyczne w for-
mie warsztatów, Publikacje on-line, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Usługi w zakresie organizacji i pro-
wadzenia konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń dla 
rehabilitantów, lekarzy, terapeutów, Usługi instruktorów 
w zakresie gimnastyki, kultury fizycznej, Usługi klubów zdro-
wia w zakresie poprawy kondycji, Prowadzenie działalności 
rekreacyjnej i sportowej, Instruktaż i nauczanie w zakresie 
kultury fizycznej i gimnastyki, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów oraz szkoleń, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Usługi trenera osobistego, Pokazy kształcenia prak-
tycznego, Organizacja warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce zabiegów terapeutycznych, Usługi w zakresie treningu 
fizycznego, Wydawanie czasopism, Wydawanie książek, Wy-
dawanie periodyków, Wydawanie publikacji medycznych, 
Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
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fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, 44 Usługi medyczne, Usługi dia-
gnostyczne, Usługi lekarzy, pielęgniarek, położnych, Usługi 
szpitali, klinik, sanatoriów, Usługi fizjoterapeutyczne i fizyko-
terapeutyczne, Usługi masażu, Usługi opieki medycznej pie-
lęgniarskiej, Szkoła rodzenia, Doradztwo dietetyczne, Usługi 
psychologiczne i psychoterapeutyczne, Usługi telemedycz-
ne, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Usługi profilaktyki 
i leczenia oraz konsultacje lekarskie we wszystkich specjal-
nościach medycznych, Usługi związane z wykonywaniem 
zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, Usługi w zakre-
sie rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjo-
terapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manual-
nej, masażu, Usługi pomocy medycznej, Opieka zdrowotna, 
Usługi telemedyczne, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
Porady psychologiczne, Placówki opieki pielęgniarskiej, Usłu-
gi kosmetyczne, Usługi terapii dna miednicy, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi w zakresie odnowy biologicznej, Usługi 
położnicze, Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie sprzę-
tu kosmetycznego, medycznego do odnowy biologicznej, 
fizjoterapii, fizykoterapii, Doradztwo w zakresie leczenia do-
legliwości medycznych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycz-
nych, Fizjoterapia, Hydroterapia, Informacje dotyczące masa-
żu, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, Organizowanie leczenia medycznego, Poradnic-
two psychologiczne, Poradnictwo medyczne, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi poradnictwa medyczne-
go, Usługi w zakresie leczenia medycznego.

(210) 547703 (220) 2022 09 29
(731) INTERFIZJO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interfizjo

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi w zakresie: transportu sanitarnego, 
w tym transportu pacjentów, ratownictwa, 41 Usługi promo-
cji zdrowia, Usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki me-
dycznej, medycyny i rehabilitacji, Organizacja i prowadzenie 
kursów, konferencji i sympozjów w dziedzinie diagnostyki 
medycznej, medycyny i rehabilitacji, Instruktaż w zakresie 
gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, Zajęcia sportowe, In-
formacja w zakresie rekreacji, Kształcenie praktyczne w for-
mie warsztatów, Publikacje on-line, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Usługi w zakresie organizacji i pro-
wadzenia konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń dla 
rehabilitantów, lekarzy, terapeutów, Usługi instruktorów 
w zakresie gimnastyki, kultury fizycznej, Usługi klubów zdro-
wia w zakresie poprawy kondycji, Prowadzenie działalności 
rekreacyjnej i sportowej, Instruktaż i nauczanie w zakresie 
kultury fizycznej i gimnastyki, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów oraz szkoleń, Organizowanie zawodów sporto-

wych, Usługi trenera osobistego, Pokazy kształcenia prak-
tycznego, Organizacja warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce zabiegów terapeutycznych, Usługi w zakresie treningu 
fizycznego, Wydawanie czasopism, Wydawanie książek, Wy-
dawanie periodyków, Wydawanie publikacji medycznych, 
Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, 44 Usługi medyczne, Usługi dia-
gnostyczne, Usługi lekarzy, pielęgniarek, położnych, Usługi 
szpitali, klinik, sanatoriów, Usługi fizjoterapeutyczne i fizyko-
terapeutyczne, Usługi masażu, Usługi opieki medycznej pie-
lęgniarskiej, Szkoła rodzenia, Doradztwo dietetyczne, Usługi 
psychologiczne i psychoterapeutyczne, Usługi telemedycz-
ne, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Usługi profilaktyki 
i leczenia oraz konsultacje lekarskie we wszystkich specjal-
nościach medycznych, Usługi związane z wykonywaniem 
zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, Usługi w zakre-
sie rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjo-
terapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manual-
nej, masażu, Usługi pomocy medycznej, Opieka zdrowotna, 
Usługi telemedyczne, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
Porady psychologiczne, Placówki opieki pielęgniarskiej, Usłu-
gi kosmetyczne, Usługi terapii dna miednicy, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi w zakresie odnowy biologicznej, Usługi 
położnicze, Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie sprzę-
tu kosmetycznego, medycznego do odnowy biologicznej, 
fizjoterapii, fizykoterapii, Doradztwo w zakresie leczenia do-
legliwości medycznych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycz-
nych, Fizjoterapia, Hydroterapia, Informacje dotyczące masa-
żu, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, Organizowanie leczenia medycznego, Poradnic-
two psychologiczne, Poradnictwo medyczne, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi poradnictwa medyczne-
go, Usługi w zakresie leczenia medycznego.

(210) 547737 (220) 2022 10 02
(731) VELOMANIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) veloport
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z akce-
soriami do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej: rowerów, części rowerowych, akcesoriów rowe-
rowych, ram rowerowych, kół rowerowych, amortyzatorów 
rowerowych, ubrań rowerowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami sportowymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z rowerami, 37 Naprawa rowerów, 
Naprawa i konserwacja rowerów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą rowerów, 39 Wypożyczanie rowerów, 
Udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania 
rowerów, Usługi współdzielenia rowerów, 41 Organizowanie 
wyścigów rowerowych, Organizowanie imprez rowerowych, 
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów 
rowerowych, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi w zakresie 
edukacji sportowej, Usługi w zakresie informacji sportowej, 
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Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Wynajem sprzętu do użytku na imprezach sporto-
wych, Wynajem sprzętu sportowego, Wypożyczanie sprzętu 
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, organizowanie 
zawodów sportowych, 45 Wynajem kasków rowerowych.

(210) 547825 (220) 2022 10 04
(731) LAKMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) Sidolux – dobrze się sprząta razem  !
(510), (511) 1 Preparaty do czyszczenia kominków, 3 Pre-
paraty do czyszczenia podłóg, Mieszaniny do nabłyszcza-
nia podłóg, Mieszanka do polerowania podłóg, Mieszanki 
do pielęgnacji podłóg, Środki do polerowania podłóg 
i mebli, Pasty do mebli, Środek do czyszczenia mebli, Na-
turalne woski do podłóg, Preparaty do polerowania, Pre-
paraty antystatyczne do celów domowych, Mydło w pły-
nie do mycia naczyń, Detergenty do zmywania naczyń, 
Płyn do mycia naczyń, Preparaty do zmywania naczyń, 
Środki do zmywania naczyń, Detergenty do zmywania 
naczyń w zmywarkach, Środki do płukania do zmywarek 
do naczyń, Detergenty do zmywarek do naczyń, Proszek 
do zmywarek, Tabletki do zmywarek, Detergenty do zmy-
warek w postaci żelu, Mydła do ożywiania koloru tkanin, 
Mydła do prania, Mydła w płynie, Mydła w postaci żelu, 
Proszki do prania, Płyny do prania, Chusteczki do prania 
zapobiegające utracie koloru, Krochmal do prania, Kulki 
do prania z detergentem, Środki zmiękczające do pra-
nia, Środki do płukania do prania, Odplamiacz, Produkty 
do usuwania plam, Syntetyczne detergenty do ubrań, 
Preparaty wybielające i inne substancje do użytku w pra-
niu, Wybielacze, Mydła, Mieszanki do mycia okien, Środki 
do czyszczenia okien w formie rozpylacza, Środki nada-
jące połysk do czyszczenia okien, Preparaty czyszczące 
do dywanów, Szampony do czyszczenia dywanów, Deter-
genty, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów go-
spodarstwa domowego, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, Detergenty w stanie stałym 
o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanaliza-
cyjnych, Preparaty do udrażniania rur, Produkty do udraż-
niania odpływów i zlewów, Preparaty do usuwania pleśni, 
5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfe-
kujące do użytku domowego, Mydła dezynfekujące, Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji 
rąk, Środki dezynfekcyjne antywirusowe, Środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące, 
którymi nasączane są chusteczki, Detergenty bakteriobój-
cze, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty 
do zwalczania pleśni, Neutralizatory zapachów do lodów-
ki, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych.

(210) 547868 (220) 2022 10 05
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINFESA

(531) 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Płyny do pielęgnacji włosów, Kosmetyki, Ko-
smetyki do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosme-
tyczne płyny do włosów, Krem do włosów, Kremy do pielę-
gnacji włosów, Maseczki do włosów, Maski do pielęgnacji 
włosów, Odżywki do włosów, Płyny do włosów i ciała, Pły-
ny do włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Preparaty 
do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty 
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, nie do celów medycznych, Preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Produkty 
do pielęgnacji farbowanych włosów, Serum do włosów, 
Serum do układania włosów, Serum do pielęgnacji włosów, 
Środki do pielęgnacji włosów, 5 Lecznicze płyny do włosów.

(210) 547879 (220) 2022 10 06
(731) MTMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Wyroby stolarskie, Meble, Zestawy wypo-
czynkowe, Łóżka i łóżeczka dla dzieci, Komody, Kredensy, Sto-
ły, Krzesła i meble do siedzenia, Ławy, Półki meblowe, Skrzy-
nie, Biurka, Elementy ozdobne i wykończeniowe do mebli, 
Parawany [meble], Meble ogrodowe, Leżaki, Obrzeża i okle-
iny meblowe, Profile i listwy do mebli, Blaty do stołów, Wyro-
by stolarstwa meblowego, 40 Usługi stolarskie [wytwarzanie 
na zamówienie wyrobów stolarskich].

(210) 547918 (220) 2022 10 07
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Prague 4, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Gleforduo
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, witaminy, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, żyw-
ność dla niemowląt, plastry, środki opatrunkowe, preparaty 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, antybiotyki, środki do leczenia oparzeń, środki 
przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycz-
nych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, suplementy diety do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów  
leczniczych.

(210) 547961 (220) 2022 10 07
(731) NYQUISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sulejówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NYQUISTA

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Płytki akustyczne, Izolacje akustyczne, Arku-
sze akustyczne, Izolacje akustyczne budynków, Odgrody 
akustyczne do celów izolacji akustycznej, Płytki akustycz-
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ne do izolacji, Ekrany akustyczne do izolacji, Arkusze aku-
styczne do izolacji, Pianka do izolacji akustycznej, Panele 
do izolacji akustycznej, Tablice do izolacji akustycznej, Weł-
na poliestrowa do izolacji akustycznej, Panele do barier izo-
lacji akustycznej, Pianka do użytku w absorpcji akustycznej, 
Pokrycia z kory jako izolacja akustyczna, Laminaty zawie-
rające pianki poliamidowe do izolacji akustycznej, Ekrany 
akustyczne do użytku wzdłuż autostrad i innych korytarzy 
transportowych, Płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineral-
nej do celów izolacji akustycznej, Termicznie wiązana wata 
bawełniana, stosowana jako materiał do izolacji akustycz-
nej, 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Meble, 
Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble 
szkolne, Poduszki, 35 Administrowanie dotyczące marketin-
gu, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
sklepów detalicznych, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, Administrowanie odnoszące się do metod sprzeda-
ży, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Marketing 
dotyczący promocji, Usługi marketingowe, Dostarczanie 
informacji marketingowej, Usługi agencji marketingowych, 
Opracowanie koncepcji marketingowych, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi biurowe dotyczące przyjmowa-
nia zamówień sprzedaży, Administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z meblami, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Marketing 
internetowy, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzeda-
ży, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami 
trzecimi [handel], Reklamy online, Organizowanie targów 
handlowych, Organizowanie dystrybucji próbek rekla-
mowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, 
Organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Pro-
wadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, Usługi handlowe online, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, 41 Usługi szkolenia personelu, Naucza-
nie i szkolenia, Usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia 
inżynierów, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], 42 Analizy laboratoryjne, Badania 
materiałowe, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców 
na meble [projektowanie wnętrz), Pomiary inżynieryjne, 
Projektowanie restauracji, Projektowanie dywanów, Pro-
jektowanie wzorów, Projektowanie gier, Projektowanie 
wizualne, Projektowanie opakowań, Projektowanie mebli, 
Projektowanie umeblowania, Projektowanie modeli, Pro-
jektowanie form, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie 
budowlane, Konstrukcyjne (Projektowanie - ), Projektowa-
nie sklepów, Projektowanie hoteli, Projektowanie technicz-
ne, Projektowanie zasłon, Usługi akustycznego pomiaru 
przepływu powietrza.

(210) 547963 (220) 2022 10 07
(731) ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

(531) 11.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Broszury, Książki, 35 Public re-
lations, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Reklama, Re-
klama (rozpowszechnianie materiałów, ulotki, prospekty, druki, 
próbki), Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, 
41 Organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), Publi-
kacje elektroniczne online książek i periodyków, Publikowanie 
książek, Teksty (publikowanie) inne niż teksty reklamowe.

(210) 547967 (220) 2022 10 07
(731) ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Festiwal Kulinarny Śląskie Smaki

(531) 11.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Broszury, Książki, 35 Public re-
lations, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Reklama, Re-
klama (rozpowszechnianie materiałów, ulotki, prospekty, druki, 
próbki), Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, 
41 Organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), Publi-
kacje elektroniczne online książek i periodyków, Publikowanie 
książek, Teksty (publikowanie) inne niż teksty reklamowe.

(210) 548010 (220) 2022 10 10
(731) KABIR KABIR RESTAURACJE MASALA-GHOR, 

Poddębice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLO KEBAB HK

(531) 08.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba.
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(210) 548029 (220) 2022 10 11
(731) AB SPÓŁKA AKCYJNA, Magnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tb

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 Tusze do drukarek, Tonery do drukarek, 3 Środ-
ki czyszczące do tabletów i ekranów dotykowych, Środki 
czyszczące do AGD, środki czyszczące do TV, 9 Ładowarki 
samochodowe i sieciowe do smartfonów, power banki, li-
stwy zasilające, przedłużacze, Kable USB, kable video, kable 
audio, kable światłowodowe, kable HDMI, kable sieciowe 
(patchcord), adaptery kabli, duplikatory portów, Uchwyty 
samochodowe do smartphone, uchwyty stalowe do TV, 
projektorów i monitorów, 11 Oświetlenie LED, 16 Chustecz-
ki czyszczące wykonane z papieru lub celulozy do tabletów 
i ekranów dotykowych, 21 Szmatki i ściereczki czyszczące 
do tabletów i ekranów dotykowych.

(210) 548113 (220) 2022 10 13
(731) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WMI

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizacja promocji przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Promocja online sieci komputerowych i stron 
internetowych, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi w zakresie tworzenia marki - 
reklama i promocja, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem te-
lefonu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych.

(210) 548120 (220) 2022 10 13
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Bekon, Buliony, Burgery mięsne, Cielęcina, Drób, 
Drób nieżywy, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Frankfurterki, 
Galaretki mięsne, Galareta, Galarety mięsne, Głęboko mrożony 
drób, Golonka, Gotowe dania z mięsa, Gulasze, Hamburgery, 
Kaszanka, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski 
wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiszka krwawa - kieł-
basa, Koncentraty rosołowe, Konserwy, Marynaty, Konserwy 
mięsne, Konserwy z wołowiny, Kostki bulionowe, Łój spożyw-
czy, Łój wołowy jadalny, Mielonki - konserwy, Mięso i wędliny, 
Mięso kiełbasiane, Mięso konserwowane, Mięso mielone mięso 
siekane, Mięso mrożone, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso wę-
dzone, Mięso z indyka, Mortadela, Pasty do kromek zawierają-
ce tłuszcz, Pasty z wątróbki, Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, 
Pasztet z kurczaka, Pieczeń wołowa, Podroby, Potrawy mięsne 
gotowane, Preparaty do produkcji bulionów, Produkty mięsne 
mrożone, Produkty mięsne w formie burgerów, Przetworzone 
produkty mięsne, Pulpety, Salami, Salceson, Schab wieprzowy, 
Smalec, Steki z mięsa, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, 
Szynka surowa podsuszana - prosciutto, Tłuszcz wołowy, Tłusz-
cze do gotowania, Tłuszcze jadalne, Wędliny, Wieprzowina, Wie-
przowina konserwowana, Żelatyna, Jelita do produkcji kiełbas, 
Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Jelita do produkcji osło-
nek do kiełbas, Osłonki syntetyczne do kiełbas, 30 Marynaty, 
Mięsne sosy, Gotowe mięso w cieście, Preparaty do zmiękczania 
mięsa do celów gospodarstwa domowego, Paszteciki, Paszteci-
ki z kiełbaskami, Pierożki ravioli, Pizza, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej, detalicznej oraz za pośrednictwem internetu, sprzedaż 
on-line towarów obejmujących: jelita do produkcji kiełbas, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, jelita do produkcji osłonek 
do kiełbas, osłonki do kiełbas syntetyczne, bekon, buliony, bur-
gery mięsne, cielęcina, drób, drób nieżywy, dziczyznę, ekstrakty 
mięsne, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galaretę, galarety 
mięsne, głęboko mrożony drób, golonkę, gotowe dania z mięsa, 
gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hot dogów, kieł-
baski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzo-
ne, kiszkę krwawą - kiełbasę, koncentraty rosołowe, konserwy, 
marynaty, konserwy mięsne, konserwy z wołowiny, kostki bu-
lionowe, łój spożywczy, łój wołowy jadalny, mielonki - konser-
wy, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane, mięso konserwowane, 
mięso mielone - mięso siekane, mięso mrożone, mięso solone, 
mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka, mortadelę, pa-
sty do kromek zawierające tłuszcz, pasty z wątróbki, pasztet 
mięsny, pasztet z wątróbki, pasztet z kurczaka, pieczeń woło-
wą, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do pro-
dukcji bulionów, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne 
w formie burgerów, przetworzone produkty mięsne, pulpety, 
salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik 
kostny zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną 
- prosciutto, tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze 
jadalne, wędliny, wieprzowina, wieprzowina konserwowana, 
żelatynę, marynaty, mięsne sosy, mięso w cieście [gotowe], pre-
paraty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domo-
wego, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, 
Reklama i marketing, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
39 Dostawa żywności, Magazynowanie żywności, Pakowanie 
produktów spożywczych, Przechowywanie towarów w chłod-
niach, Transport i składowanie towarów, Transport żywności, 
Transport zwierząt, Usługi magazynowania żywności mrożonej, 
40 Prowadzenie uboju, Przetwarzanie żywności, Puszkowanie 
żywności, Ubój zwierząt, Ubój drobiu, Wędzenie produktów 
żywnościowych, Wędzenie mięsa, Mrożenie żywności.
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(210) 548133 (220) 2022 10 13
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Pueria Czysty Folian
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do pielęgnacji 
włosów, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Per-
fumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Prepa-
raty do depilacji, Olejki eteryczne, Detergenty do użytku sa-
nitarnego inne niż do celów medycznych, 5 Produkty farma-
ceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Prepa-
raty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Żywność 
dietetyczna do celów medycznych, Substancje dietetyczne 
przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Produkty biologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, 
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do użytku medycznego, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzi-
kowe, Środki i materiały dentystyczne, Płyny farmaceutyczne, 
Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, Środki sani-
tarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty 
weterynaryjne, Produkty chemiczne do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła, napary 
lecznicze, Leki wzmacniające, Produkty kosmetyczne o dzia-
łaniu leczniczym, Materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, 
Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Aero-
zole chłodzące do celów medycznych, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych, Balsamy do użytku medycznego, Bio-
logiczne kultury tkankowe do celów medycznych, Chustecz-
ki do celów medycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów 
medycznych, Gąbka do ran, Kompresy, Plastry samoprzy-
lepne, Plastry do celów medycznych, Plastry terapeutyczne, 
Kremy lecznicze do ochrony skóry, Preparaty dentystyczne, 
10 Rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, Aparatura 
do analizy do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aplika-
tory bandaży, Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów 
antyseptycznych, Aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Implan-
ty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, 
Bransolety do celów medycznych, Ręczne spraye do celów 
medycznych, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Inha-
latory, Inhalatory tlenowe do celów medycznych, Bandaże 
elastyczne, Bandaże gipsowe, Butelki dla niemowląt, Smocz-
ki do butelek dla niemowląt, Gorsety do celów leczniczych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły co celów medycznych, 
Inkubatory dla noworodków, Inkubatory medyczne, Irygato-
ry do celów medycznych, Irygatory do wstrzykiwań, Butel-
ki do karmienia dzieci i niemowląt, Kompresory stosowane 
w chirurgii, Lekarskie przyborniki, Łyżki do leków, Pojemniki 
do aplikowania leków, Nici chirurgiczne, Opaski gipsowe, 
Opaski podtrzymujące, Opaski usztywniające stawy, Opa-
ski, bandaże przepuklinowe, Poduszki do celów leczniczych, 
Przyborniki na instrumenty chirurgiczne, Przyborniki dla 
chirurgów i lekarzy innych specjalności, Rozpylacze do ce-
lów leczniczych, Smoczki, Smoczki do butelek do karmienia, 
Smoczki dziecięce, Strzykawki do celów medycznych, Strzy-
kawki do cewki moczowej, Strzykawki do użytku medycz-
nego, Strzykawki do zastrzyków, Strzykawki domaciczne, 
Strzykawki dopochwowe, Strzykawki podskórne, Szczoteczki 
do czyszczenia języka, Szczoteczki do czyszczenia wgłębień 

ciała, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, Termometry do ce-
lów medycznych, Zamknięcia do butelek do karmienia, Igły 
do zszywania, Materiały do zszywania, Okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 548141 (220) 2022 10 13
(731) FIBERFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Światłowody, Światłowody nieliniowe, Światło-
wody zachowujące polaryzację, Peryskopy światłowodowe, 
Czujniki światłowodowe, Modemy światłowodowe, Panele 
światłowodowe, Sprzęgła światłowodowe, Receptory świa-
tłowodowe, Kable światłowodowe, Optyka światłowodowa, 
Łączniki światłowodowe, Kable optyczne - światłowody, Złą-
cza do światłowodów, Światłowodowe urządzenia telekomu-
nikacyjne, Osłony kabli światłowodowych, Światłowody 
z przesuniętą dyspersją, Tuleje łączące do włókien światłowo-
dowych, Optyczne włókna przewodzące promienie świetlne 
- światłowody, Wzierniki światłowodowe inne niż do celów 
medycznych, Nadajniki optyczne do użytku z kablami świa-
tłowodowymi, Czujniki temperatury ze światłowodów, inne 
niż do celów medycznych, Sieci telekomunikacyjne, Kable 
telekomunikacyjne, Przełączniki telekomunikacyjne, Nadajni-
ki telekomunikacyjne, Multipleksery telekomunikacyjne, Łącz-
nice telekomunikacyjne, Urządzenia telekomunikacyjne, 
Oprogramowanie telekomunikacyjne, Programowalne urzą-
dzenia telekomunikacyjne, Przenośne urządzenia telekomu-
nikacyjne, Telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, Elektro-
niczne urządzenia telekomunikacyjne, Przenośne aparaty te-
lekomunikacyjne, Nadajniki - telekomunikacja, Zespoły 
nadawcze - telekomunikacja, Elektryczne urządzenia łączno-
ściowe, Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Elektryczne 
urządzenia połączeniowe, Elektryczne urządzenia telekomu-
nikacyjne, Telefony, Telefony cyfrowe, Telefony internetowe, 
Telefony komórkowe, Telefony stacjonarne, Telefony VoIP, 
Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, Ramy montażowe 
do sprzętu telekomunikacyjnego, Urządzenia telekomunika-
cyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, Urządze-
nia telekomunikacyjne do użytku wraz z sieciami komórko-
wymi, Serwery internetowe, Przewody telefoniczne, Maszty 
do telefonii bezprzewodowej, Kable elektryczne, Kable kon-
centryczne, Interfejsy komputerowe, Interfejsy audio,  
37 Nakładanie osłon na światłowody, Usługi w zakresie napra-
wy, konserwacji i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, In-
stalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instala-
cja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyj-
nego, Układanie kabli w budynkach do przekazu telekomuni-
kacyjnego, Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 
i telekomunikacyjnego, Instalowanie bezprzewodowego 
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, 
Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyj-
nego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, 
Instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, 
Usługi budowlane w zakresie infrastruktury internetowej 
i multimedialnej, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2022

komputerowego, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
38 Telekomunikacja, Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie 
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 
Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Wypożyczanie 
sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń 
faksujących, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Usługi 
w zakresie telekomunikacji, Telekomunikacja informacyjna, 
Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Telekomunikacja informacyjna 
w tym strony internetowe, Usługi informacyjne on-line zwią-
zane z telekomunikacją, Telekomunikacja za pomocą termi-
nali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, 
radia, telegrafów, telefonów, Łączność przez telefony komór-
kowe, Komunikacja przez telefony komórkowe, Wypożycza-
nie aparatury telekomunikacyjnej, Użytkowanie sieci teleko-
munikacyjnej, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Usłu-
gi geolokalizacji - usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomu-
nikacyjne w zakresie dystrybucji danych, Usługi telekomuni-
kacyjne w zakresie składu tekstu, Usługi telekomunikacyjne, 
mianowicie usługi komunikacji osobistej, Usługi transmisji 
danych przez sieci telekomunikacyjne, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, Usługi tele-
komunikacyjnej sieci cyfrowej, Zapewnianie pojemności sa-
telitarnej jako usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomuni-
kacyjne za pośrednictwem satelity, Komunikacja przez mię-
dzynarodowe sieci telekomunikacyjne, Usługi telekomunika-
cyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, Usługi transmisji 
elektronicznej i telekomunikacyjnej, Usługi telekomunikacyj-
ne świadczone w oparciu o Internet, Usługi telekomunikacyj-
ne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, Usługi 
telekomunikacyjne związane z transmisją informacji faksem, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci świa-
tłowodowych, Usługi trasowania i podłączania do sieci tele-
komunikacyjnej, Umożliwianie dostępu osobom trzecim 
do infrastruktury telekomunikacyjnej, Usługi telekomunika-
cyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci świa-
tłowodowej, Usługi telekomunikacyjne świadczone przez In-
ternet, intranet i extranet, Usługi telekomunikacyjne, miano-
wicie usługi ISDN - sieci cyfrowej usług zintegrowanych, Tele-
foniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem przedpłaconych kart telefonicznych, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do baz danych i do Internetu, Wypożyczanie urządzeń i sprzę-
tu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność z siecia-
mi, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści au-
dio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania do-
stępu do komputerowych baz danych, Usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
bezprzewodowych i kablowych, Transmisja i odbiór [transmi-
sja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnej, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, Usługi dostę-
pu do Internetu, Zapewnianie dostępu do Internetu, Usługi 
dostawców Internetu (ISP), Usługi w zakresie telefonii interne-
towej, Zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu - 
dostawcy usług, Usługi w zakresie łączności poprzez sieć 
światłowodów, Usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, Wypożyczanie urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunika-
cyjnych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, Łączność poprzez ter-

minale komputerowe, Nadawanie telewizji kablowej, Ofero-
wanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom-
puterową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja progra-
mów telewizyjnych, Transmisja programów radiowych, Usługi 
telefoniczne, Usługi przywoławcze - radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej, Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajmowanie czasu do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie 
modemów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Doradztwo 
w dziedzinie telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące 
telekomunikacji, Udzielanie informacji dotyczących teleko-
munikacji, Doradztwo w zakresie telekomunikacji, Usługi do-
stępu do telekomunikacji, Usługi doradcze dotyczące teleko-
munikacji, Dostarczanie informacji o telekomunikacjach, 
Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, 
Zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyj-
nych, Udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomuni-
kacyjnych, Przekaz danych za pomocą telekomunikacji, Prze-
syłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, Udostęp-
nianie instalacji telekomunikacyjnych, Wynajem urządzeń te-
lekomunikacyjnych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, 
Wynajem routerów telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu 
i obiektów telekomunikacyjnych, Udostępnianie instalacji te-
lekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, Wypożyczanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego 
łączność z sieciami.

(210) 548165 (220) 2022 10 14
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) CYXEZON
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, produk-
ty lecznicze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry, 
środki opatrunkowe, preparaty do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, antybiotyki, 
środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastyl-
ki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów 
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy 
diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
preparaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 548218 (220) 2022 10 17
(731) INSTYTUT TECHNO MUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNO IS A LADY
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(531) 24.17.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Koszulki z nadrukami, 35 Promocja, reklama 
koncertów, 41 Planowanie i przeprowadzanie imprez, rozrywki.

(210) 548305 (220) 2022 10 18
(731) SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERSAM development

(531) 05.03.06, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 26.01.21, 
26.04.02, 26.04.22

(510), (511) 37 Usługi w zakresie: budownictwa oraz prowa-
dzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownic-
twa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług 
instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kuba-
turowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wyko-
nywanie dróg, mostów i nawierzchni, Prace budowlano-
-wykończeniowe w zakresie wyposażenia i wystroju wnętrz, 
robót termoizolacyjnych, ochrony antykorozyjnej, wykonaw-
stwa instalacji: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ciepl-
nych, fotowoltaicznych, fotoelektrycznych wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, usługi w zakresie ochrony środowiska po-
przez montaż: baterii słonecznych, ogniw fotoelektrycznych, 
ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, naprawy 
i serwis zestawów solarnych, fotowoltaicznych, grzewczych 
i klimatyzacyjnych, instalacji i urządzeń elektrycznych, oraz 
urządzeń do wytwarzania, przesyłania, wykorzystania ener-
gii elektrycznej wiatrowej i odnawialnej, usługi doładowy-
wania pojazdów elektrycznych.

(210) 548329 (220) 2022 10 19
(731) INX METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) la scala
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 36 Agencje nierucho-
mości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, 43 Usługi w zakresie zakwa-
terowania w hotelach, Usługi restauracyjne, Usługi hotelowe.

(210) 548340 (220) 2022 10 19
(731) KARWOT RAFAŁ TOTAL, Gorzyce
(540) (znak słowny)
(540) NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI - FESTIWAL
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali w celach kultural-
nych, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Usłu-
gi festiwali muzycznych, Organizowanie festiwali, Organizo-
wanie festiwali w celach rekreacyjnych.

(210) 548342 (220) 2022 11 09
(731) KACZMAREK PIOTR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DATEXA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Produkcja na-
grań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań 
wideo w celach marketingowych, Projektowanie logo 
reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku 
w reklamie, Przygotowywanie reklam, Publikowanie mate-
riałów i tekstów reklamowych, Reklama zewnętrzna, Uak-
tualnianie materiałów reklamowych, Usługi agencji mar-
ketingowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Doradztwo w zakresie 
marketingu, Marketing internetowy, Produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Reklama i marketing, Reklama banerowa, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Orga-
nizowanie wystaw i targów w celach handlowych i rekla-
mowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i po-
kazów handlowych, Organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw do celów 
reklamowych, Przygotowywanie wystaw w celach han-
dlowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i za po-
średnictwem Internetu towarów takich jak: barwione folie 
z tworzyw sztucznych do nakładania na szyby pojazdów, 
folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadru-
kiem, folia laminacyjna do nakładania na podłoża, folia 
laminowana do nakładania na podłoże, folie maskujące, 
folie przeciw promieniowaniu UV do samochodów, folie 
maskujące do okien, folie przeciwodblaskowe do okien 
[zabarwione], folie winylowe do karoserii pojazdów, folie 
zabarwione z tworzyw sztucznych do okien, laminowa-
ne folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, 
maskujące folie stosowane w grafice i fotografii, odblasko-
we folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, 
odblaskowe folie z tworzywa sztucznego do nakładania 
na szyby pojazdów, folie z tworzyw sztucznych nie do pa-
kowania, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, fo-
lie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, folie 
polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], folie 
polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, 
folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], folie z poli-
chlorku winylu [inne niż do zawijania lub pakowania], folie 
wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pako-
wania], folie polimerowe do użytku w produkcji, 37 Od-
świeżanie lakieru samochodu, Malowanie ozdobnych 
pasków na samochodach, Malowanie pojazdów mecha-
nicznych, Malowanie natryskowe, Malowanie natryskowe 
metali, Malowanie samochodów, Malowanie i lakierowa-
nie, Nakładanie farby w sprayu, Czyszczenie i polerowanie 
pojazdów silnikowych, Czyszczenie pojazdów, Instalacja 
części zamiennych do pojazdów, Instalacja folii okiennych, 
Instalowanie wyposażenia samochodowego, Konserwa-
cja, serwis i naprawa pojazdów, Lakierowanie, Malowanie 
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pojazdów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojaz-
dów, Montaż folii okiennych, Mycie pojazdów, Nakłada-
nie folii zabezpieczających na szyby, Nakładanie pokryć 
powierzchniowych, Nakładanie powłok antygraffiti, Na-
kładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, 
Naprawa i konserwacja motocykli, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawy samo-
chodów, Odnawianie pojazdów, Polerowanie pojazdów, 
Regulacja [tuning] pojazdów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Usługi 
doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi infor-
macyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi 
tuningu pojazdów, Usługi w zakresie odnawiania samo-
chodów, Usługi warsztatów samochodowych w zakresie 
konserwacji pojazdów, Usługi zabezpieczania przed koro-
zją, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Zabezpieczanie 
antykorozyjne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie po-
jazdów silnikowych przed rdzą, Zabezpieczanie pojazdów 
przed rdzą, Zabezpieczanie przed korozją, 40 Barwienie 
tafli szklanych poprzez obróbkę powierzchni, Chromowa-
nie, Drukowanie szablonów, Nakładanie cienkich powłok 
foliowych na elementy optyczne, Nakładanie ochronnych 
powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, Nakła-
danie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzy-
wa sztuczne, Obróbka materiałów (Informacje o -), Obrób-
ka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, Obróbka 
wykańczająca powtórna włókien szklanych, Oddzielania 
kolorów [obróbka], Odświeżanie powietrza, Oklejanie po-
jazdów folia winylową, Przyciemnianie okien samochodo-
wych, Usługi z zakresu polerowania przez ścieranie, Usługi 
związane z farbiarstwem, Usługi drukowania, Drukowanie 
offsetowe, Drukowanie reklam, Oklejanie pojazdów folią 
ochronną, 41 Usługi klubów sportowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Szkolenia edu-
kacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenie zaawansowane, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenie i instruk-
taż, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Udostępnia-
nie informacji dotyczących szkoleń, Szkolenia zawodowe 
w zakresie mechaniki, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Organizacja imprez rozryw-
kowych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
Usługi szkoleniowe dotyczące oklejania pojazdów foliami 
ochronnymi, Usługi szkoleniowe dotyczące auto detailin-
gu, Produkcja nagrań audiowizualnych, Udostępnianie 
publikacji on-line, Usługi publikowania cyfrowych mate-
riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Udostęp-
nianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Produkcja filmów, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, Usługi w zakresie publikowania online, Udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Organizowanie 
rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Usługi instruk-
tażowe w zakresie naprawy pojazdów, Pokazy na żywo 
w celach rozrywkowych, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, 42 Programowanie stron internetowych, Projekto-
wanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości 
firm, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworze-
nia stron WWW, Projektowanie ozdobnego opracowania 
graficznego, Usługi projektowania grafiki komputerowej, 
Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Pro-

jektowanie graficzne, Projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania gra-
ficznego na rzecz osób trzecich.

(210) 548355 (220) 2022 10 19
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) LUMIERE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 548384 (220) 2022 10 20
(731) GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TASTES OF GDAŃSK

(531) 11.01.04, 23.01.25, 25.01.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Plakaty reklamowe, Artykuły 
biurowe, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biu-
rowe], Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Tablice na notatki 
[artykuły biurowe], Albumy do wklejania [albumy fotogra-
ficzne], Albumy upamiętniające wydarzenia, Albumy ko-
lekcjonerskie, Albumy fotograficzne, Albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, Druki, Druki handlowe, Druki w formie ob-
razów, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Emblematy papierowe, Kalendarze, Kalendarze 
drukowane, Kalendarze ścienne, Kalendarze kieszonkowe, 
Kalendarze spotkań [agendy], Kalendarze na biurko, Katalogi, 
Katalogi hoteli, Katalogi kartkowe, Katalogi sprzedaży wysył-
kowej, Książki, Książki kucharskie, Książki informacyjne, Książki 
upominkowe, Książki edukacyjne, książki z obrazkami, Pióra 
i długopisy, Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Podstawki 
papierowe, Teczki papierowe, Papierowe obrusy, Ręczniki 
papierowe, Chorągiewki papierowe, Maty papierowe, Worki 
papierowe, Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Serwetki 
stołowe papierowe, Papierowe etykietki identyfikacyjne, Bie-
lizna stołowa papierowa, Ulotki, Ulotki drukowane, Ulotki re-
klamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Plakaty z kartonu, 
Prospekty, Wykłady drukowane, Pudełka kartonowe, Pudełka 
tekturowe, Pudełka z papieru, Składane pudełka kartonowe, 
Pudełka na prezenty, Papierowe pudełka do pakowania, Kar-
tonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka na pre-
zenty, Pudełka kartonowe na drobne upominki, Pudełka 
na prezenty z papieru, Kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie gotowej, Etykietki na prezenty, Torby na prezenty, 
Opakowania na prezenty, Opakowanie na prezenty, Kartony 
na prezenty, Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe tor-
by na prezenty, Kartki do opakowań na prezenty, Opakowa-
nia na prezenty z tworzyw sztucznych, Kolorowe długopisy, 
Zestawy piór i długopisów, Zestawy długopisów i ołówków, 
Podstawki do długopisów i ołówków, naklejki, nalepki, na-
klejki [materiały piśmienne], 35 Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawie-
rających czekoladki, Reklama, Reklama banerowa, Reklama 
zewnętrzna, Reklama korespondencyjna, Reklama radiowa, 
Reklama i marketing, Promocja [reklama] koncertów, Bez-
pośrednia reklama pocztowa, Promocja [reklama] podróży, 
Reklama w czasopismach, Reklama promocyjna projektów 
badawczych, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama 
za pośrednictwem telefonu, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Reklama na billboardach elektronicz-
nych, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama w zakresie filmów kinowych, 
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama w prasie 

popularnej i profesjonalnej, Reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, Promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, Reklama towarów i usług 
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online 
do przeszukiwania, Reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponso-
rami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi 
wydarzeniami sportowymi, Usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], Organizacja wystaw do celów reklamowych, Orga-
nizacja wystaw w celach handlowych, Organizacja wystaw 
w celach reklamowych, Organizacja wystaw dla biznesu lub 
handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie 
personelem w celach reklamowych, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjny-
mi, Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Pokazy 
towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów dla celów 
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Reklamowych (Rozpowszechnianie ogłoszeń -), Rozpowszech-
nianie broszur reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Roz-
powszechnianie danych związanych z reklamą, Rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w Internecie, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i promocyjnych, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie 
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyj-
nych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie ma-
teriałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospek-
tów, materiałów drukowanych, próbek], Rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek], Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, 
Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 
Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i pro-
mocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z czekoladą, usługi marketingowe, 
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, 
Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Usługi kawiarni, Usługi her-
baciarni, Usługi hotelowe, Usługi pensjonatów, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi barów i restauracji, Usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Usługi w zakre-
sie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi oceny jedzenia [dostarczanie informacji na temat je-
dzenia i picia].
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(210) 548457 (220) 2022 10 24
(731) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fitti
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, Płyny do kąpieli, Żele do kąpieli, 
Mydła, Mydła w płynie, Kremy do rąk, Zmywacze do paznok-
ci, Pumeksy do ciała, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pie-
lęgnacji urody dla ludzi, Przybory do manicure i pedicure, 
Nieelektryczne polerki do paznokci, Pilniki do paznokci, Cążki 
do skórek, Cążki do paznokci, Nożyczki do paznokci, Nożyczki 
do skórek wokół paznokcia, Tarki do usuwania zrogowaceń, 
Pęsety, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji 
urody, Szczotki do włosów, Gąbki do kąpieli, Gąbki kosme-
tyczne, Myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, Kosmetyczki 
z przyborami toaletowymi, Pędzle do golenia.

(210) 548463 (220) 2022 10 24
(731) INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży nieruchomo-
ści, dzierżawy nieruchomości, eksploatacji nieruchomości 
i komercjalizacji nieruchomości, Doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą dotyczącą sprzedaży 
nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, eksploatacji nieru-
chomości i komercjalizacji nieruchomości, Działalność agencji 
reklamowych dotycząca sprzedaży nieruchomości, dzierżawy 
nieruchomości, eksploatacji nieruchomości i komercjalizacji 
nieruchomości, Nadzór nad działalnością gospodarczą spół-
ek tworzących holding, z wyłączeniem holdingów finanso-
wych, Administrowanie działalnością gospodarczą spółek 
tworzących holding, z wyłączeniem holdingów finansowych, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą spółek tworzących 
holding, z wyłączeniem holdingów finansowych, Doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej spółek tworzących hol-
ding, z wyłączeniem holdingów finansowych, 36 Wynajem 
powierzchni biurowych, Wynajem powierzchni usługowo- 
handlowych, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomościami, Udzielanie kredytów, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Sprzedaż nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomo-
ści na wynajem, Działalność holdingów finansowych, Dzia-
łalność finansowa z wyłączeniem ubezpieczenia i funduszy 
emerytalnych, Kupno nieruchomości na własny rachunek, 
Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Wynajem nie-
ruchomości dzierżawionych, Zarządzanie nieruchomościami 
dzierżawionymi, 37 Realizacja projektów budowlanych, Wzno-
szenie budynków mieszkalnych, Przygotowanie terenu pod 
budowę, Utrzymanie porządku w budynkach – sprzątanie, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa budynków na za-
mówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Wznosze-
nie budynków i innych konstrukcji, Nadzór budowlany, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon-

struowania budynków, Rozbiórka budynków, Burzenie budyn-
ków, 42 Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowa-
nie budowlane, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Usługi projektowe związane z nieruchomościami.

(210) 548464 (220) 2022 10 24
(731) INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży nieruchomo-
ści, dzierżawy nieruchomości, eksploatacji nieruchomości 
i komercjalizacji nieruchomości, Doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą dotyczącą sprzedaży 
nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, eksploatacji nieru-
chomości i komercjalizacji nieruchomości, Działalność agencji 
reklamowych dotycząca sprzedaży nieruchomości, dzierżawy 
nieruchomości, eksploatacji nieruchomości i komercjalizacji 
nieruchomości, Nadzór nad działalnością gospodarczą spół-
ek tworzących holding, z wyłączeniem holdingów finanso-
wych, Administrowanie działalnością gospodarczą spółek 
tworzących holding, z wyłączeniem holdingów finansowych, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą spółek tworzących 
holding, z wyłączeniem holdingów finansowych, Doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej spółek tworzących hol-
ding, z wyłączeniem holdingów finansowych, 36 Wynajem 
powierzchni biurowych, Wynajem powierzchni usługowo- 
handlowych, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomościami, Udzielanie kredytów, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Sprzedaż nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomo-
ści na wynajem, Działalność holdingów finansowych, Dzia-
łalność finansowa z wyłączeniem ubezpieczenia i funduszy 
emerytalnych, Kupno nieruchomości na własny rachunek, 
Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Wynajem nie-
ruchomości dzierżawionych, Zarządzanie nieruchomościami 
dzierżawionymi, 37 Realizacja projektów budowlanych, Wzno-
szenie budynków mieszkalnych, Przygotowanie terenu pod 
budowę, Utrzymanie porządku w budynkach – sprzątanie, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa budynków na za-
mówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Wznosze-
nie budynków i innych konstrukcji, Nadzór budowlany, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon-
struowania budynków, Rozbiórka budynków, Burzenie budyn-
ków, 42 Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowa-
nie budowlane, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Usługi projektowe związane z nieruchomościami.
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(210) 548465 (220) 2022 10 24
(731) INFEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFEBIO

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aparatura optyczna na podczerwień, Spektro-
skopy, Spektrografy, Spektrokolorymetry, inne niż do diagno-
styki medycznej, 10 Spektrometry do użytku medycznego, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Elektrome-
dyczne przyrządy diagnostyczne, Przyrządy diagnostyczne 
do użytku medycznego, Urządzenia do diagnostyki, badania 
i kontroli, Urządzenia na podczerwień do celów medycz-
nych, Analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycz-
nych, 42 Projektowanie i opracowywanie aparatury diagno-
stycznej, Badania biologiczne, Badania mikrobiologiczne, 
Badania bakteriologiczne, Badania biochemiczne, Badania 
i analizy bakteriologiczne.

(210) 548490 (220) 2022 10 24
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) (znak słowny)
(540) KamStop Ekspres
(510), (511) 3 Preparaty do usuwania osadów mineralnych 
w szczególności kamienia w urządzeniach i instalacjach sto-
sowanych zwłaszcza w gospodarstwach domowych, w biu-
rach, hotelach, restauracjach, kawiarniach.

(210) 548528 (220) 2022 10 24
(731) WYSZKOWSKA VIKTORIIA, KRÓL ŁUKASZ  

VIKTORIIA WYSZKOWSKA I ŁUKASZ KRÓL  
DELIKATESY Z KRESÓW SPÓŁKA CYWILNA, 
Oborniki Śląskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARSZCZ UKRAIŃSKI Est. 2018

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.08, 
26.04.09, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 
26.04.01, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 548540 (220) 2022 10 25
(731) COOL-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mszana Dolna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL-T REST-O-BAR

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 43 Usługi kawiarni, stołówek, Usługi restauracyj-
ne i barowe, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringowe.

(210) 548564 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) SHAKEOMAT
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Aplikacje mobilne, Kupony 
mobilne do pobrania, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Administrowanie programów lo-
jalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa 
programów lojalnościowych, Organizowanie programów lo-
jalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub re-
klamowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, 
Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usłu-
gi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, Dostarczanie informacji handlowych kon-
sumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Promocja towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję kuponów, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, 36 Emisja talonów, kuponów 
i bonów wartościowych, Wydawanie bonów wartościowych 
i kuponów jako część programu lojalnościowego dla klien-
tów, Wydawanie bonów wartościowych i kuponów do pro-
gramów premiowych, Wydawanie bonów wartościowych 
i kuponów do programów lojalnościowych i programów 
bonusowych, Wydawanie kuponów rabatowych.

(210) 548576 (220) 2021 11 18
 (310) 36565 (320) 2021 10 25 (330) AD
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blends

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus (tytoń do stosowania doustnego), 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
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we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne 
jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia elek-
troniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ust-
ne waporyzatory dla palaczy, wyroby tytoniowe i substytuty 
tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicznych, Części i ak-
cesoria do wyżej wymienionych produktów, ujęte w klasie 
34, Urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar 
oraz palących się patyczków tytoniowych, Elektroniczne ła-
dowalne papierośnice.

(210) 548583 (220) 2022 10 25
(731) MAROL KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chata polska

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Wybielacze stosowane w pralnictwie, Prepara-
ty do prania, Preparaty do czyszczenia i polerowania, Bloczki 
papieru ściernego do ostrzenia ołówków do rysowania, My-
dła, Perfumy, Olejki i esencje eteryczne, Kosmetyki, Płyny 
do pielęgnacji włosów, Preparaty antystatyczne do celów 
domowych, Kamień ałun, Preparaty do golenia, Kosmetyki 
dla zwierząt, Wody kolońskie toaletowe, Talk kosmetyczny, 
Wata do celów kosmetycznych, Wosk do depilacji, Wybiela-
cze do celów kosmetycznych, 8 Urządzenia do elektrolizy 
[depilatory], 16 Papier, Karton, Albumy, Fotografie, Broszury, 
Bilety, Papierowa bielizna stołowa, Afisze, Akwarele, Artykuły 
biurowe z wyjątkiem mebli, Bloki rysunkowe, Artykuły pa-
piernicze, Papier pakowy, Kalkomanie, Kalendarze, Gazety, 
Książki, Folie z tworzywa sztucznego do pakowania, Filtry 
do kawy papierowe, Kleje do materiałów papierniczych 
do użytku domowego, Reprodukcje graficzne, Ręczniki pa-
pierowe, Rolety papierowe, Chusteczki do nosa papierowe, 
Serwetki papierowe, Tablice szkolne, Torby do pakowania 
z papieru i tworzyw sztucznych, Torby na śmieci, Znaczki 
pocztowe, Karty, Kartki z życzeniami okolicznościowe, 
21 Przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, Pojemniki 
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szla-
chetnych, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowe-
go, Grzebienie, Gąbki toaletowe, Ircha do czyszczenia, Kosze 
piknikowe z naczyniami, Pędzle do golenia, Konewki, Pułapki 
na myszy i szczury, Rękawice do prac domowych, Ruszty ku-
chenne, Suszarki do bielizny, Szczotki, ścierki do czyszczenia, 
Wanienki przenośne dla niemowląt, Wiadra do użytku w go-
spodarstwie domowym, Pojemniki termoizolacyjne na żyw-

ność, 29 Mięso, Potrawy rybne, Ryby nieżywe, Drób nieżywy, 
Ekstrakty mięsne, Owoce konserwowane, puszkowane, su-
szone i gotowane, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Warzywa go-
towane, konserwowane, puszkowane, suszone, Jaja, Mleko, 
Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Orzechy sprepa-
rowane, Zupy, Żelatyna spożywcza, 30 Kawa, Herbata, Kakao, 
Cukier, Ryż, Kawa naturalna, Mąka i preparaty zbożowe, 
Chleb, Bułki, Ciasta, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Czekolada, 
Lody, Miód, Przyprawy, Drożdże, Sosy do mięsa, Keczupy, 
Majonezy, Migdały (pasta), Musztarda, Ocet, Pizze, Słodziki 
naturalne, Melasa, Sól, Sorbety, Sushi, Szafran (przyprawa), 
Wanilia [aromat], Wermiszel, Zioła ogrodowe konserwowane, 
31 Ryby żywe, Homary i ostrygi żywe, Świeże owoce i warzy-
wa, Rośliny, Kwiaty naturalne, Pokarm dla zwierząt domo-
wych, Sadzonki, Sezam jadalny, nieprzetworzony, Wieńce 
z kwiatów naturalnych, Surowe ziemniaki, Świeże ziemniaki, 
ziarna [nasiona], 32 Napoje bezalkoholowe, Woda mineralna 
i gazowana, Soki owocowe, Syropy do napojów, Piwo, Soki 
warzywne [napoje], 33 Napoje alkoholowe [z wyjątkiem 
piwa], 34 Bibułki papierosowe, Papierosy, Cygara, Fajki, Tytoń, 
Zapałki, Ustniki do cygarniczek, Przybory dla palaczy, 
35 Usługi handlu hurtowego i detalicznego artykułów spo-
żywczych i używek, Usługi handlu hurtowego i detalicznego 
artykułów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej 
i artykułów gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem 
sieci Internet, następujących towarów: nawozy naturalne 
i sztuczne, ziemia do upraw, torf (nawóz), farby, lakiery, barw-
niki, bejce, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty 
do konserwacji drewna, pigmenty, rozcieńczalniki do farb, 
rozcieńczalniki do lakierów, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i po-
lerowania, środki do ostrzenia, mydła, olejki i esencje eterycz-
ne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty anty-
statyczne do celów domowych, ałun, depilatory i preparaty 
do depilacji, preparaty do golenia, kosmetyki dla zwierząt, 
wody kolońskie toaletowe, perfumy, talk kosmetyczny, wata 
do celów kosmetycznych, wosk, wybielacze do celów ko-
smetycznych, aparaty fotograficzne, baterie elektryczne, 
komputery i osprzęt komputerowy, płyty CD i DVD, progra-
my komputerowe nagrane, programy gier komputerowych, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, okulary przeciwsło-
neczne, oprawki do okularów, urządzenia elektryczne 
do zwabiania i zabijania owadów, lampki elektryczne na cho-
inki, sprzęt kuchenny elektryczny, latarki, żarówki oświetle-
niowe, zapalniczki, suszarki do włosów, świeczniki, zapalnicz-
ki do gazu, filtry do wody, rożna, ognie sztuczne, ognie ben-
galskie, papier, karton, albumy, fotografie, broszury, bilety, 
papierowa bielizna stołowa, afisze, akwarele, artykuły biuro-
we z wyjątkiem mebli, bloki rysunkowe, galanteria papiero-
wa, papier pakowy, kalkomania, kalendarze, gazety, broszury, 
foldery, książki, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, 
filtry do kawy papierowe, kleje do materiałów papierniczych 
do użytku domowego, reprodukcje graficzne, ręczniki papie-
rowe, rolety papierowe, chusteczki do nosa papierowe, ser-
wetki papierowe, tablice szkolne, torby do pakowania z pa-
pieru i tworzyw sztucznych, torby na śmieci, znaczki poczto-
we, karty, kartki z życzeniami okolicznościowe, przybory ku-
chenne nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku 
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, wy-
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, grzebienie, 
gąbki toaletowe, ircha do czyszczenia, kosze piknikowe z na-
czyniami, pędzle do golenia, polewaczki, pułapki na myszy 
i szczury, rękawice do prac domowych, ruszty kuchenne, su-
szarki do bielizny, szczotki, ścierki do czyszczenia, wanienki 
przenośne dla niemowląt, wiadra, pojemniki termoizolacyj-
ne na żywność, bielizna domowa, bielizna pościelowa, bieli-
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zna stołowa tekstylna, obrusy, chusteczki do nosa [tekstylne], 
kapy, narzuty na łóżka, pledy, poszewki, ręczniki tekstylne, 
ścierki do osuszania szkła, zasłony z surowców włókienni-
czych lub tworzyw sztucznych, serwety i serwetki stołowe 
tekstylne, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
baseny kąpielowe jako zabawki, ozdoby choinkowe, choinki 
z materiałów syntetycznych, deskorolki, przyrządy gimna-
styczne, przybory wędkarskie, rowery treningowe (stacjonar-
ne), mięso, potrawy rybne, ryby nieżywe, drób nieżywy, eks-
trakty mięsne, owoce konserwowane, puszkowane, suszone 
i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, warzywa gotowane, 
konserwowane, puszkowane, suszone, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy spreparowane, zio-
ła ogrodowe konserwowane, zupy, żelatyna spożywcza, 
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż. kawa naturalna, mąka i pre-
paraty zbożowe, chleb, bułki, ciasta, wyroby cukiernicze, sło-
dycze, czekolada, lody, miód. przyprawy, drożdże, sosy 
do mięsa, keczupy, majonezy, migdały (pasta), musztarda, 
ocet, pizze, słodziki naturalne, melasa, sól, sorbety, sushi, sza-
fran (przyprawa), wanilia [aromat], wermiszel, ryby żywe, ho-
mary i ostrygi żywe, świeże owoce i warzywa, rośliny, kwiaty 
naturalne, pokarm dla zwierząt domowych, sadzonki, sezam, 
wieńce z kwiatów naturalnych, ziemniaki, ziarna [nasiona], 
napoje bezalkoholowe, woda mineralna i gazowana, soki 
owocowe, syropy do napojów, piwo, soki warzywne [napo-
je], napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa], bibułki papieroso-
we, papierosy, cygara, fajki, tytoń, zapałki, ustniki do cygarni-
czek, przybory dla palaczy, Usługi franchisingowe w zakresie 
pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu firm, Franczyza w za-
kresie prowadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Do-
radztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 
Usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw fran-
chisingowych, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
36 Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Organi-
zowanie funduszy na cele dobroczynne, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Emisja bonów warto-
ściowych, Emisja kart kredytowych, Doradztwo finansowe, 
Usługi finansowe, Tworzenie funduszy, Informacja o ubez-
pieczeniach, Informacje bankowe, Tworzenie kapitału, Inwe-
stycje kapitałowe, Obsługa kart debetowych, Kredytowanie, 
Dzierżawa majątku nieruchomego, Zarządzanie majątkiem, 
Administrowanie majątkiem nieruchomym, Oszacowanie 
majątku nieruchomego [wycena], Pośrednictwo w zakresie 
majątku nieruchomego, Sporządzanie umów dotyczących 
najmu, Agencje ściągające należności, Oszacowanie wartości 
dla celów fiskalnych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
powiernicze, Pożyczki pod zastaw, Usługi świadczeń emery-
talnych, Transfer elektroniczny środków finansowych, Ubez-
pieczenia, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, 37  Doradztwo inżynieryjne (usługi budowla-
ne), 39 Dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, Dystrybucja gazet, Dystrybucja 
paczek, Dystrybucja przesyłek, Informacja o składowaniu, in-
formacja o transporcie, Usługi kierowcy, Magazynowanie, 
Wynajmowanie magazynów, Pakowanie produktów, Prze-
wożenie ładunków, Przewóz samochodami ciężarowymi, 
Składowanie, Spedycja, Informacja o transporcie, Usługi ku-
rierskie, Wynajmowanie garaży, Wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, Wypożyczanie pojazdów, 41 Doradztwo 
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], Edu-
kacja, Informacje o edukacji, Organizowanie i obsługa konfe-
rencji, Organizowanie i obsługa kongresów, Organizowanie 

konkursów [edukacyjne lub rozrywkowej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Nauczanie organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, Publikacja elektronicz-
na on-line książek i periodyków, Publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowej, 42 Administrowanie stronami 
komputerowymi [sieciowymi], Analizy systemów kompute-
rowych, Dekoracja wnętrz, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Usługi graficzne, Instalacje oprogramowa-
nia komputerowego, Ekspertyzy inżynieryjne, Doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Odzyskiwanie danych z kompu-
tera, Powielanie oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie systemów komputerowych, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Konwersja danych przez 
programy komputerowe, 43 Usługi cateringu zewnętrzne-
go, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, 45 Doradztwo w zakresie wła-
sności intelektualnej, Licencjonowanie i franczyza w zakre-
sie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności in-
telektualnej, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych 
[usługi prawne].

(210) 548593 (220) 2022 10 26
(731) JENSZCZOK GRZEGORZ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K9 & MED training center

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.17, 27.07.11, 26.13.25

(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
43 Hotele dla zwierząt.

(210) 548600 (220) 2022 10 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) L’biotica ESTETIC CLINIC Piękna skóra to proces. 

Przyśpiesz go w domu.
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do użytku osobistego, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycz-
nymi, Peeling do stóp, Dezodoranty do stóp, Płyny do stóp 
nielecznicze, Nielecznicze kremy do stóp, Kremy do rąk, 
Środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, 
Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Preparaty 
kosmetyczne po goleniu, Preparaty do golenia, Mydła, Pre-
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paraty do kąpieli, Preparaty myjące, Preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
Perfumy, Perfumowane wody toaletowe, Wody kolońskie, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Ko-
smetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Środki do czyszcze-
nia zębów, Środki do higieny jamy ustnej, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki 
toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Ma-
seczki do twarzy i ciała, 5 Preparaty farmaceutyczne, Lecz-
nicze preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli, lecznicze, 
Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do ust, Leczni-
cze żele do ciała, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Preparaty farmakolo-
giczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji paznokci 
do celów medycznych, Suplementy diety, Kremy do stóp 
(Lecznicze -), Antybakteryjne środki do mycia.

(210) 548607 (220) 2022 10 26
(731) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.02
(510), (511) 30 Czekolada, Cukierki, Pralinki, Karmelki, Batony 
czekoladowe, Krem czekoladowy, Krem czekoladowo-orze-
chowy, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciastka, 
Ciasteczka, Słodycze, Polewy czekoladowe, Wyroby czekola-
dopodobne, Czekoladki, Figurki czekoladowe, Sezamki, Gala-
retki [słodycze], Lody.

(210) 548667 (220) 2022 10 28
(731) ANTCZAK-VAN NISPEN DAMIAN, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD Dr Damian CENTRUM MEDYCZNE

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.22, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Doradz-
two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Higiena i pielęgna-
cja urody, Pielęgnacja urody, Udzielanie informacji o urodzie, 
Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, Usłu-
gi optyczne, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, 
Usługi konsultacji związane z masażami, Masaż, Opieka me-
dyczna i zdrowotna, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdro-
wia, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi 
klinik zdrowia, Badania medyczne, Chirurgia kosmetyczna, 
Chirurgia plastyczna, Usługi dermatologiczne w zakresie 
leczenia chorób skóry, Udostępnianie informacji medycz-

nych w zakresie dermatologii, Kosmetyczne usuwanie żyla-
ków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
Medyczna pielęgnacja stóp, Usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Gabinety pielęgnacji skóry, Wynajem sprzętu 
do pielęgnacji skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
skóry, Laserowe usuwanie tatuaży, Zabiegi kosmetyczne, 
Fizjoterapia, Usługi ginekologiczne, Usługi doradcze w za-
kresie implantów ortopedycznych, Usługi w zakresie psy-
chologii dla osób indywidualnych i grup, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia.

(210) 548710 (220) 2022 10 31
(731) BRATEX DACHY MRZYGŁÓD  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Aurora
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalo-
wy do nich, Blacha, Dachówka metalowa, Blachodachówka, 
Metalowe panele dachowe, Metalowe naroża dachu, Meta-
lowe grzbiety dachu, Metalowe szkielety dachowe, Metalo-
we więźby dachowe, Płytki dachowe metalowe, Metalowe 
elementy dachowe, Metalowe materiały dachowe, Dacho-
we rynny metalowe, Rynny metalowe, Haki do dachówek, 
19 Niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, Niemetalowe dachówki, Niemetalowe płyty dacho-
we, Niemetalowa więźba dachowa, Materiały do pokrywa-
nia dachu, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, 
Blacha z tworzyw sztucznych na dachy, Faliste arkusze wy-
konane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały da-
chowe], Rynny niemetalowe, Rynny dachowe, nie z metalu, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu 
internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z: me-
talowymi pokryciami dachowymi i osprzętem metalowym 
do nich, blachą, dachówką metalową, blachodachówką, me-
talowymi panelami dachowymi, metalowymi narożami da-
chu, metalowymi grzbietami dachu, metalowymi szkieleta-
mi dachowymi, metalowymi więźbami dachowymi, płytami 
dachowymi metalowymi, metalowymi elementami dacho-
wymi, metalowymi materiałami dachowymi, dachowymi 
rynnami metalowymi, rynnami metalowymi, hakami do da-
chówek, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związ-
ku z: niemetalowymi pokryciami dachowymi i osprzętem 
niemetalowym do nich, niemetalowymi dachówkami, nie-
metalowymi płytami dachowymi, niemetalowymi więźbami 
dachowymi, materiałami do pokrywania dachu, wykończe-
niowymi elementami dachów, blachą z tworzyw sztucznych 
na dachy, falistymi arkuszami wykonanymi z materiałów 
z tworzyw sztucznych, rynnami niemetalowymi, rynnami 
dachowymi, nie z metalu, Reklama.

(210) 548711 (220) 2022 10 31
(731) BRATEX DACHY MRZYGŁÓD  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Empero
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalo-
wy do nich, Blacha, Dachówka metalowa, Blachodachówka, 
Metalowe panele dachowe, Metalowe naroża dachu, Meta-
lowe grzbiety dachu, Metalowe szkielety dachowe, Metalo-
we więźby dachowe, Płytki dachowe metalowe, Metalowe 
elementy dachowe, Metalowe materiały dachowe, Dacho-
we rynny metalowe, Rynny metalowe, Haki do dachówek, 
19 Niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, Niemetalowe dachówki, Niemetalowe płyty dacho-
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we, Niemetalowa więźba dachowa, Materiały do pokrywa-
nia dachu, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, 
Blacha z tworzyw sztucznych na dachy, Faliste arkusze wy-
konane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały da-
chowe], Rynny niemetalowe, Rynny dachowe, nie z metalu, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu 
internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z: me-
talowymi pokryciami dachowymi i osprzętem metalowym 
do nich, blachą, dachówką metalową, blachodachówką, me-
talowymi panelami dachowymi, metalowymi narożami da-
chu, metalowymi grzbietami dachu, metalowymi szkieleta-
mi dachowymi, metalowymi więźbami dachowymi, płytami 
dachowymi metalowymi, metalowymi elementami dacho-
wymi, metalowymi materiałami dachowymi, dachowymi 
rynnami metalowymi, rynnami metalowymi, hakami do da-
chówek, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związ-
ku z: niemetalowymi pokryciami dachowymi i osprzętem 
niemetalowym do nich, niemetalowymi dachówkami, nie-
metalowymi płytami dachowymi, niemetalowymi więźbami 
dachowymi, materiałami do pokrywania dachu, wykończe-
niowymi elementami dachów, blachą z tworzyw sztucznych 
na dachy, falistymi arkuszami wykonanymi z materiałów 
z tworzyw sztucznych, rynnami niemetalowymi, rynnami 
dachowymi, nie z metalu, Reklama.

(210) 548730 (220) 2022 11 02
(731) SĘDOR KACPER USŁUGI MEDYCZNO-SZKOLENIOWE 

POGOTOWIE SZKOLENIOWE, Kębłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGOTOWIE SZKOLENIOWE

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
18.01.23

(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla doro-
słych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia i nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia persone-
lu, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia sportowe, 
Szkolenia biznesowe, Usługi w zakresie szkolenia nauczy-
cieli, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, 
Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edukacji medycznej, 
Wydawanie publikacji medycznych, Publikowanie tekstów 
medycznych, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycz-
nych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, Organizowanie seminariów i kon-
gresów o tematyce medycznej, Usługi edukacyjne w zakre-
sie pierwszej pomocy, Usługi szkoleniowe z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie 

warsztatów [szkolenie], Organizowanie warsztatów, Warsz-
taty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkolenio-
wych, Organizacja warsztatów i seminariów, Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Publikowanie arku-
szy informacyjnych, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, Kursy instruktażowe, Nauczanie, Kursy szko-
leniowe związane z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakre-
su zdrowia, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, Organizacja i przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, Organizacja seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie konferencji 
dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, Organizowanie corocznych konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie wy-
kładów, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Prowadzenie 
kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instrukta-
żowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi 
i dorosłych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadze-
nie zajęć, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Informacja 
o edukacji, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kompu-
terowej bazy danych lub z Internetu.

(210) 548734 (220) 2022 11 02
(731) BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) virtual assistance VAFYO for your office

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.13.01
(510), (511) 35 Usługi sekretarskie i biurowe, Zarządzanie za-
sobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Usługi wspar-
cia administracyjnego i przetwarzania danych, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Usługi public relations, Admi-
nistrowanie dotyczące marketingu, Usługi w zakresie pozy-
cjonowania marki, Pisanie tekstów reklamowych do celów 
reklamowych i promocyjnych, Reklama i marketing, Usługi 
marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie 
internetowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych, Skomputeryzowane zarządzanie 
biurem, Administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsię-
biorstw, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Usługi in-
spekcji i unowocześniania procesów biznesowych, 41 Publi-
kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
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Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne.

(210) 548740 (220) 2022 10 28
(731) URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty 
perfumeryjne i toaletowe, Perfumy, Wody toaletowe, Wody 
perfumowane, Wody kolońskie, Dezodoranty i środki prze-
ciw poceniu, Antyperspiranty, Olejki eteryczne, olejki zapa-
chowe, Nielecznicze środki i produkty do kąpieli, olejki do ką-
pieli, sole kosmetyczne do kąpieli, Nielecznicze mydła i płyny 
myjące, Kosmetyki, Środki kosmetyczne, Kosmetyczne kremy, 
Kosmetyczne emulsje, Kosmetyczne płyny, Kosmetyczne 
żele, Kosmetyczne oliwki, Kosmetyczne pianki, Kosmetycz-
ne balsamy, Maski kosmetyczne, Maseczki do twarzy, ciała, 
włosów, rąk i stóp, Peelingi kosmetyczne do twarzy, ciała 
i rąk, peelingi do stóp, Środki do mycia twarzy i ciała, Środ-
ki do pielęgnacji twarzy i ciała, Środki do pielęgnacji i my-
cia rąk i stóp, Środki do mycia włosów, Środki do pielęgna-
cji i ochrony włosów, płyny i lotony do pielęgnacji włosów, 
Odżywki do włosów, Pianki do włosów, Lakiery do włosów, 
Środki do koloryzacji i stylizacji włosów, Środki do makijażu 
oraz demakijażu, tusze do rzęs, kredki do makijażu, cienie 
do powiek, róże kosmetyczne, bronzery, podkłady do maki-
jażu, pudry do makijażu, Środki do pielęgnacji i ochrony ust, 
Środki do malowania ust, błyszczyki do ust, pomadki do ust, 
Nielecznicze pomadki ochronne do ust, Środki do pielęgna-
cji i ochrony paznokci, Środki do malowania paznokci, Lakiery 
do paznokci, Środki do usuwania lakierów, Środki do golenia 
i po goleniu, Środki do depilacji, Nielecznicze środki myjące 
do higieny intymnej, Środki do opalania i chroniące przed 
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopala-
nia, Pudry kosmetyczne nielecznicze, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Środki do czyszczenia zębów, Artykuły 
toaletowe zawarte w tej klasie, Detergenty do użytku w go-
spodarstwie domowym, Środki zapachowe do celów domo-
wych, Saszetki i pałeczki zapachowe, Dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Mieszaniny zapachowe potpourri, Dezodo-
ranty zapachowe do pomieszczeń, Zapachowe środki od-
świeżające powietrze, Chusteczki nawilżane do celów higie-
nicznych i kosmetycznych, Chusteczki perfumowane.

(210) 548746 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) AUTUMN
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-

metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 548753 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) PIETRA BLU
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
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riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 548755 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ZIMBA
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowy-
mi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 548758 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) VEIL
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
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wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowy-
mi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 548764 (220) 2022 10 28
(731) QUANTUMZ.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) veloxq
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 548774 (220) 2022 11 02
(731) AREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIOLA Home

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 11 Pompy ciepła.

(210) 548775 (220) 2022 11 02
(731) AREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) VIOLA Home
(510), (511) 11 Pompy ciepła.

(210) 548778 (220) 2022 11 02
(731) WAGNER ROMAN, Rajszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOLANTA WAGNER PROFESSIONAL MAKE UP 

COSMETIC

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 02.03.02, 02.03.23, 26.11.01
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe.

(210) 548779 (220) 2022 11 03
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) RUCK ZUCK
(510), (511) 6 Drzwi aluminiowe, Drzwi i okna metalowe, 
Drzwi metalowe, Drzwi metalowe do budynków, Drzwi me-
talowe do garaży, Bramy metalowe, Drzwi metalowe do użyt-
ku wewnątrz pomieszczeń, Elementy drzwiowe metalowe, 

Klamki do drzwi metalowe, Listwy metalowe do mocowania 
okien [kitlistwy], Metalowe blokady do zamków na oknach, 
Łączniki metalowe do okien skrzynkowych, Metalowe, dolne, 
przypodłogowe listwy uszczelniające, Metalowe elementy 
do hamowania drzwi, Metalowe elementy drzwi, Metalowe 
fasady okienne, Metalowe klamki do okien, Metalowe kratki 
wentylacyjne do zakładania w drzwiach, Metalowe obramo-
wania drzwi, Metalowe obramowania okien, Metalowe okien-
nice wykonane z listewek, Metalowe ościeżnice okienne, Me-
talowe parapety okienne, Metalowe uszczelki do drzwi, Meta-
lowe uszczelnienia okienne, Ograniczniki drzwiowe metalo-
we, Okna aluminiowe, Okna metalowe, Ościeżnice metalowe, 
Profile z metalu na drzwi, Progi metalowe, Zamki metalowe 
do okien, Zewnętrzne drzwi metalowe, Zatrzaski metalowe, 
Zatrzaski do okien z metalu, Konstrukcje metalowe, Metalowe 
elementy konstrukcyjne do stropów, Modułowe konstrukcje 
metalowe, Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety 
konstrukcji, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, 9 Bate-
rie słoneczne do celów przemysłowych, Falowniki fotowol-
taiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Ka-
librowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Komórki 
fotowoltaiczne, Matryce do paneli słonecznych, Moduły fo-
towoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z krzemu 
krystalicznego, Panele słoneczne, Panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, Inwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Kon-
strukcje fotowoltaiczne, 19 Drewniane ościeżnice drzwiowe, 
Drewniane ramy okien, Drzwi drewniane, Drzwi izolacyjne 
z materiałów niemetalowych, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
oszklone, niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane 
z plastiku do budynków, Ościeżnice drzwiowe, niemetalowe, 
Płyty drzwiowe, niemetalowe, Elementy szklane do okien, Fa-
sady okien (niemetalowe), Niemetalowe moskitiery do okien, 
Niemetalowe moskitiery na drzwi, Niemetalowe osłony 
okienne, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe 
ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe ramy do okien 
szklanych, Okiennice niemetalowe do okien, Okiennice we-
wnętrzne, niemetalowe, Niemetalowe okładziny na okna, 
Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, 
Okna winylowe, Panele okładzinowe ze szkła, Panele szkla-
ne, Panele szklane do drzwi, Płytki szklane do użytku w bu-
downictwie, Ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, 
Ramy okienne z tworzyw sztucznych, Rolety [zewnętrzne] 
z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego [nie-
metalowe i nietekstylne], Niemetalowe rolety zewnętrzne 
do okien, Siatki przeciw owadom, nie z metalu, Szkło harto-
wane do użytku w budownictwie, Ramy niemetalowe do ze-
społów okiennych, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Żaluzje 
antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, Boazerie, 
Deski, Deski [drewno budowlane], Deski podłogowe [drew-
niane], Deski tarasowe z drewna miękkiego, Deski tarasowe 
z drewna twardego, Deski z drewna miękkiego, Deski z drew-
na twardego, Drewniana oblicówka, Drewniane deski sufito-
we, Drewniane deski tarasowe, Drewniane forniry, Drewniane 
laminowane płyty wiórowe, Drewniane panele akustyczne 
na sufity, Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewniane 
listwy przypodłogowe, Drewno wielowarstwowe, Elementy 
konstrukcji z drewna, Fornir do podłóg, Gonty drewniane, 
Drewniane parkiety fornirowane, Drewniane podłogi parkie-
towe, Drewniane pokrycia podłogowe, Drewniane profile, 
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Drewniane płytki podłogowe, Drewno laminowane klejem, 
Kostka brukowa drewniana, Krokwie drewniane, Laminaty 
drewniane, Laminowana płyta pilśniowa, Laminowane pa-
nele parkietowe, Materiały płytowe wykonane z polietylenu 
wykorzystywane jako substytuty drzewa, Niemetalowe płyty 
wiórowe, Okładziny drewniane, Panele drewniane, Panele li-
cowe ze sklejki, Parkiety, Parkiety i płyty parkietowe, Płyta pil-
śniowa [materiały budowlane], Płyta pilśniowa do budynków, 
Płyta wiórowa, Płyta wiórowa fornirowana, Płyta ze sklejki, 
Płytki drewniane, Podłogi laminatowe, Podłogi laminowane, 
niemetalowe, Podłogi z imitacji drewna, Podłogi z twardego 
drewna, Podłogowe płyty parkietowe, Płyty pilśniowe z włók-
na drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami 
wiórowymi, Sklejka, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby 
stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza 
drewniane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, pro-
wadzone on-line i przez punkty stacjonarne w zakresie nastę-
pujących towarów: metalowy osprzęt montażowy do pod-
łóg, metalowy osprzęt montażowy do drzwi, zaczepy meta-
lowe do listew przypodłogowych, drzwi metalowe, futryny 
metalowe do drzwi, drewno budowlane, drewno obrobione, 
drewno użytkowe, drewno konstrukcyjne, drewno klejone, 
drewno okleinowane, kształtowniki drewniane wykończenio-
we, niemetalowy osprzęt do drzwi, korek sprasowany, okła-
dziny drewniane, forniry, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe 
niemetalowe, drzwi składane niemetalowe, płytki podłogo-
we niemetalowe, panele podłogowe, parkiet, deski podłogo-
we, sklejka, sufity niemetalowe, ścienne okładziny niemetalo-
we, futryny niemetalowe do drzwi, meble kuchenne, meble 
okolicznościowe, meble do zabudowy, meble łazienkowe, 
armatura sanitarna, ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, 
wanny stalowe i akrylowe, brodziki, kabiny kąpielowe, akceso-
ria łazienkowe, oświetlenie dekoracyjne, osprzęt instalacyjny 
elektryczny, osprzęt instalacyjny wodno-kanalizacyjny, farby, 
tynki dekoracyjne, tapety, sprzęt RTV, sprzęt AGD, 37 Usługi 
montażu mebli, wyposażenia sanitarnego, sprzętu AGD, do-
datkowego osprzętu i wyposażenia wnętrz, podłóg, parkie-
tów, drzwi, 42 Usługi projektowania wnętrz, projektowania 
dekoracji wnętrz, projektowania urbanistycznego.

(210) 548786 (220) 2022 10 31
(731) Promedo Pharma Products GmbH, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) ASPILAN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne.

(210) 548788 (220) 2022 11 02
(731) SPOŁEM LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Społem LUBIN od 1972 r.

(531) 26.01.13, 26.01.18, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.14

(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, cia-
sta, ciasteczka, ciastka, 35 Usługi handlu detalicznego w za-
kresie sprzedaży wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży 

hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
sprzedaż w sklepach i/lub hurtowniach, w tym również 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line], sprzedaż 
wysyłkowa, sprzedaż na stoiskach, straganach, kiermaszach, 
targach, targowiskach następujących towarów: artykuły biu-
rowe, artykuły higieniczne, artykuły papiernicze, bielizna sto-
łowa papierowa, brykiety materiałów palnych, bułka tarta, 
ciasta w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, 
cygara, czasopisma, denaturat, detergenty do mycia naczyń, 
prania i wybielania, dezodoranty do użytku osobistego, dże-
my, ekstrakty mięsne, esencje do żywności, galaretki jadalne 
mięsne i owocowe, garnki, gazety, gąbki do celów domo-
wych, herbata, jaja, kakao, karton, kasze spożywcze, kiszone 
warzywa, koncentraty, konserwy mięsne, konserwy rybne, 
kosmetyki, lody spożywcze, materiały klejące do celów pa-
pierniczych lub użytku domowego, materiały opatrunkowe, 
maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów, mię-
czaki, mięso drobiowe, dziczyzna, wieprzowe, miód, mlecz-
ne produkty, mleko, mrożone owoce, mydła, naczynia stoło-
we, napoje alkoholowe: koniaki, spirytus, wina, wódki, napo-
je bezalkoholowe, napoje mleczne, narzędzia ręczne, noże, 
nożyczki, oleje jadalne, olejki aromatyczne, olejki eteryczne, 
owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce świeże, 
papier, papierosy, pasty do obuwia, perfumy, pieluchy jed-
norazowe, pikle, piwo, płyny do pielęgnacji włosów, podpał-
ki, podpaski higieniczne, pojemniki do użytku w gospodar-
stwie domowym, pojemniki kuchenne, pokarm dla zwierząt 
domowych, porcelana, preparaty aromatyczne do żywności, 
preparaty do czyszczenia, preparaty do niszczenia grzybów 
domowych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty 
zbożowe, produkty perfumeryjne, produkty toaletowe, pro-
dukty zbożowe i wyroby piekarnicze, przetwory zbożowo 
mączne, przybory do depilacji, przybory do użytku w go-
spodarstwie domowym, przybory gospodarstwa domowe-
go, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, przybory ręczne do układania 
włosów, przybory szkolne, przybory toaletowe, przyprawy, 
przyprawy korzenne, rękawice do prac domowych, rośliny 
strączkowe świeże, ryby konserwowane, ryby żywe, sałatki 
warzywne, skorupiaki, słodziki, soki owocowe, soki warzyw-
ne, sosy mięsne, sosy sałatkowe, substytuty kawy, szczotki, 
szkło, sztućce, środki bakteriobójcze, środki chwastobójcze, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki diete-
tyczne, środki do czyszczenia zębów, środki do odświeżania 
powietrza, środki do polerowania. środki do szorowania, 
środki owadobójcze, środki przeciw szkodnikom, świece 
woskowe i znicze, świeczki, świeczki choinkowe, tłuszcze 
jadalne: margaryna, masło, smalec, tworzywa sztuczne 
do pakowania, tytoń, warzywa gotowane, warzywa konser-
wowane, warzywa suszone, warzywa świeże, wędliny, woda 
gazowana, woda mineralna, woda niegazowana, wody ko-
lońskie, wody toaletowe, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
wyroby garncarskie, wyroby szklane malowane, zapalniczki, 
zapałki i inne artykuły dla palących, zastawy stołowe, zesta-
wy do manicure, zestawy do pedicure, ziemniaki oraz inne 
produkty leśne, ogrodnicze, zioła konserwowe, zmywaki ma-
teriałowe do szorowania, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt.

(210) 548820 (220) 2022 11 03
(731) NPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NPS

(531) 26.02.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy przewożące ładunek, Pojazdy wy-
posażone w urządzenia do załadunku, Części nadwozia 
pojazdów, Fragmenty nośne do ram podwozia pojazdów, 
Izolowane części nadwozia pojazdów, Nadwozia do pojaz-
dów mechanicznych, Nadwozia pojazdów, Spody nadwozia 
pojazdów, Stopnie nadwozia samochodów, Zawieszenia 
do pojazdów, Lawety, Naczepy, Naczepy do ciągników, Po-
jazdy do przewozu ładunków, Pojazdy przemysłowe, Pojazdy 
specjalne, Przyczepa, Przyczepy [pojazdy], Przyczepy do lą-
dowych pojazdów mechanicznych, Przyczepy do przewozu 
ładunków, Przyczepy do użytku wraz z ciężarówkami, Przy-
czepy transportowe, Przyczepy drogowe, Samochody, Sa-
mochody do transportu lądowego, Samochody dostawcze 
ze stelażem na skrzyni ładunkowej, Samochody - wywrotki, 
Samochody ciężarowe.

(210) 548825 (220) 2022 11 02
(731) GSD SIERLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GSD GRUPA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 07.01.08, 26.01.03, 26.01.18, 
26.11.08

(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 548835 (220) 2022 11 02
(731) TORA-ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) EX3MLY
(510), (511) 12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Am-
bulanse [karetki pogotowia], Amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, Antypoślizgowe przyrządy do opon pojaz-
dów, Aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, Autoka-
ry, Autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna mor-
skiego, Bagażniki na narty do samochodów, Balony na gorą-
ce powietrze, Barki [łodzie], Betoniarki [samochody], Bieżniki 
do bieżnikowania opon, Błotniki do rowerów, Bolce do ma-
sek samochodowych, Bosaki, Bufory do taboru kolejowego, 
Ciągniki, Ciężarki do wyważania kół pojazdów, Ciężarówki, 
Ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, Czopy osi pojazdów, 
Deskorolki elektryczne, Dętki do opon pneumatycznych, 
Dętki do rowerów, Dopasowane pokrowce na nóżki do spa-
cerówek, Dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dzie-
cięcych, Drążki skrętne do pojazdów, Drezyny, Drony cywil-

ne, Drony dostawcze, Drony wojskowe, Drony wyposażone 
w kamerę, Drzewce do statków, Drzwi do pojazdów, Dulki 
[do wioseł], Dzwonki do rowerów, Dzwony nurkowe, Dżoj-
stiki do pojazdów, Fotele wyrzucane do statków powietrz-
nych, Furgony [pojazdy], Gąsienicowy układ bieżny do po-
jazdów [taśmy gąsienicowe], Hamulce do pojazdów, Hamul-
ce do rowerów, Harmonie do autobusów przegubowych, 
Helikoptery, Helikoptery z kamerą, Hulajnogi (pojazdy), Ilu-
minatory [bulaje], Jachty, Kadłuby statków, Kanu, Kesony 
[pojazdy], Kierownice do motocykli, Kierownice do rowe-
rów, Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, 
Klatki transportowe, Klipsy przystosowane do mocowania 
części samochodowych do nadwozi, Knagi, zaciski żeglar-
skie, Kolce do opon, Kolejki linowo-terenowe, Koła do pojaz-
dów lądowych, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, 
Kołpaki, Kominy do lokomotyw, Kominy do statków, Konte-
nery przechylne, Korbowody do pojazdów lądowych, inne 
niż części silników, Korby rowerowe, Korki do zbiorników 
paliwa w pojazdach, Korpusy opon, Kosze przystosowane 
do rowerów, Kółka samonastawne do wózków [pojazdy], 
Lokomotywy, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka 
wsteczne, Łańcuchy do motocykli, Łańcuchy do samocho-
dów, Łańcuchy przeciwpoślizgowe, Łańcuchy rowerowe, 
Łodzie, Łoża silnika do pojazdów lądowych, Maski do pojaz-
dów, Maski silników do pojazdów, Maszty do łodzi, Mecha-
nizmy wywrotkowe [części wagonów kolejowych], Miejsca 
leżące [do spania] w pojazdach, Monocykle elektryczne, 
Moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, Motocy-
kle, Motorowery, Nadwozia pojazdów, Nadwozia samocho-
dowe, Nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, Nóżki 
do rowerów, Nóżki motocyklowe, Obręcze do piast kół, Ob-
ręcze kół do rowerów, Obręcze kół kolejowych, Obręcze kół 
pojazdów, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Ochraniacze 
ubrania na koła do rowerów, Odbijacze do statków, Okładzi-
ny hamulcowe do pojazdów, Opony bezdętkowe do rowe-
rów, Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów, 
Opony do pojazdów mechanicznych, Opony pełne do kół 
pojazdów, Opony rowerowe, Osie pojazdów, Osłony prze-
ciwsłoneczne do samochodów, Ożebrowania statków [wrę-
gi, ramy wręgowe], Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w po-
jazdach, Pedały do rowerów, Piankowe wkładki do opon, 
Piasty do rowerów, Piasty kół pojazdów, Płytki cierne hamul-
ca do samochodów, Pochylnie dla statków, Podnośniki 
ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądo-
wych], Poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa 
w samochodach], Poduszkowce, Podwozia do pojazdów 
[statków powietrznych], Podwozia pojazdów, Podwozia sa-
mochodów, Pogłębiarki [łodzie], Pojazdy [skutery] śnieżne, 
Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wod-
ną lub kolejową, Pojazdy do poruszania się po wodzie, Po-
jazdy lotnicze, Pojazdy opancerzone, Pojazdy szynowe, Po-
jazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, 
Pokrowce na kierownice pojazdów, Pokrowce na koła zapa-
sowe, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pokrowce na sie-
dzenia pojazdów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Po-
krycia siodełek rowerów, Pokrycia wózków dziecięcych, Po-
lewaczki [pojazdy], Pompki do rowerów, Pompy powietrzne 
[akcesoria do pojazdów], Pontony, Popielniczki do pojaz-
dów, Promy, Przekładnie do pojazdów lądowych, Przekład-
nie redukcyjne do pojazdów lądowych, Przemienniki mo-
mentu obrotowego do pojazdów lądowych, Przenośniki 
naziemne [transportery], Przyczepki rowerowe, Przyczepy 
[pojazdy], Przyczepy do przewożenia rowerów, Przyczepy 
motocyklowe boczne, Przyczepy turystyczne mieszkalne, 
Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Resory [sprężyny] 
zawieszenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące sa-
mochodowe, Rowery, Rowery elektryczne, Rowery trójkoło-
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we dostawcze, Sakwy [kosze] boczne przystosowane do ro-
werów, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowero-
we, Samochody, Amortyzatory do samochodów, Samocho-
dy autonomiczne, Samochody bez kierowcy [samochody 
autonomiczne], Samochody holownicze [pomocy drogo-
wej], Samochody kempingowe, Samochody sportowe, Sa-
mochody wyścigowe, Samoloty amfibie, Sanie ratownicze, 
Sanki do jazdy na stojąco, Siatki bagażowe do pojazdów, 
Siedzenia do pojazdów, Silniki do motocykli, Silniki do pojaz-
dów lądowych, Silniki do rowerów, Silniki elektryczne do po-
jazdów lądowych, Silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, 
Siodełka do motocykli, Siodełka rowerowe, Skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów 
pojazdów lądowych, inne niż do silników, Skrzynie ładunko-
we wywrotkowe do ciężarówek, Skutery inwalidzkie, Skute-
ry wyposażone w silnik, Spadochrony, Spojlery do pojaz-
dów, Sprzęgi wagonów kolejowych, Sprzęgła do pojazdów 
lądowych, Statki kosmiczne, Sterówce, Stopnie nadwozia 
do pojazdów, Sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, Sza-
lupy, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Szprychy do rowe-
rów, Szprychy kół pojazdów, Szyby do pojazdów, Szyby 
przednie pojazdów, Ślizgacz, Śmieciarki, Śruby napędowe 
do łodzi, Tabor kolejki linowej naziemnej, Tapicerka do po-
jazdów, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Torby przystoso-
wane do spacerówek, Tramwaje, Trycykle, Turbiny do pojaz-
dów lądowych, Uchwyty na kubek do stosowania w pojaz-
dach, Urządzenia i instalacje do transportu linowego, Urzą-
dzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, Urządzenia prze-
ciwwłamaniowe do pojazdów, Urządzenia sprzęgające 
do pojazdów lądowych, Urządzenia sterowe do statków, 
Urządzenia uwalniające do statków, Wagoniki do instalacji 
transportu linowego, Wagony restauracyjne, Wagony sy-
pialne, Wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], Wały napędo-
we do pojazdów lądowych, Wiatrakowce, Wiosła, Wiosła 
do canoe, Wiosła rufowe, Wodnosamoloty [hydroplany], 
Wojskowe pojazdy transportowe, Wolne koła do pojazdów 
lądowych, Wozy, Wozy kopalniane, Wozy odlewnicze, Wozy 
zaprzęgowe, Wózki dla wędkarzy, Wózki do transportu nie-
pełnosprawnych, Wózki dziecięce, Wózki golfowe [pojazdy], 
Wózki jezdniowe widłowe, Wózki na zakupy, Wózki napę-
dzane siłą ludzką, Wózki przechylne, Wózki spacerowe dla 
zwierząt domowych, Wózki towarowe i bagażowe, Wózki 
transportowe, Wózki używane do sprzątania, Wózki z bęb-
nem do zwijania przewodów giętkich, Wózki zwrotne wa-
gonów kolejowych, Wyciągi krzesełkowe, Wyciągi narciar-
skie, Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki przednich 
świateł, Zagłówki do siedzeń pojazdów, Zapalniczki samo-
chodowe, Zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwod-
nych, Zderzaki do pojazdów, Zderzaki samochodowe, Ze-
stawy naprawcze do dętek, Zębate przekładnie do pojaz-
dów lądowych, Złącza do przyczep do pojazdów, Żurawiki 
łodziowe, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchła-
niająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa 
na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty nar-
ciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], 
Czapki jako nakrycia głowy, Czepki kąpielowe, Czepki pod 
prysznic, Czubki do butów, Daszki do czapek, Daszki jako 
nakrycia głowy, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espa-
dryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawa-
ty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna 
damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalo-
sze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, 
Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki ko-
szul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona 

do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombine-
zony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wod-
nych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Ko-
szule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem 
UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie haleczki na ramiącz-
kach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, 
Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Manipula-
rze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski na oczy do spania, 
Męskie apaszki, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], Mun-
dury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Na-
rzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gim-
nastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież 
gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież 
papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawie-
rająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewa-
cze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia 
metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki 
na obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pa-
ski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
[obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Peleryn-
ki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane 
kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy bu-
tów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Pod-
szewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki 
do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, 
Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Ręka-
wiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, 
Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki 
wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, 
Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, 
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szali-
ki, 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 [ubra-
nia], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], 
Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze.

(210) 548847 (220) 2022 11 03
(731) GÓRNIAK AGNIESZKA ZAKŁAD USŁUGOWO- 

-HANDLOWY DEGAMEX, Połaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QPR 2000

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, masy bitumiczne, mieszanki 
mineralno - bitumiczne, mieszanki mineralno - asfaltowe, 
Asfalt, masy asfaltowe, beton asfaltowy, cegła, cement, pia-
sek z wyjątkiem formierskiego, gips, glina ceglarska, kamień, 
kruszywa budowlane, marmur, wapno, żwir, Beton, mieszan-
ki betonowe, zaprawy budowlane.

(210) 548851 (220) 2022 11 04
(731) MACHOMET PAWEŁ, Marszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Funt mąki, funt cukru...

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem (cate-
ring), Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Usługi cateringu specjalizującego 
się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych 
imprez.

(210) 548853 (220) 2022 11 04
(731) PODSIADŁY ALEKSANDRA WERBOSENS  

GABINET LOGOPEDYCZNY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mioKLEJKI

(531) 05.07.13, 02.09.04, 27.05.01, 02.09.08, 02.09.10, 29.01.15
(510), (511) 29 Mieszanki owoców suszonych, Skórki owo-
cowe [suszone purée owocowe], Warzywa suszone, Prze-
tworzone jabłka, Przeciery warzywne, Przeciery owoco-
we, Produkty z suszonych owoców, Owoce przetworzone, 
Batoniki na bazie owoców i orzechów, Przekąski i chipsy 
na bazie owoców, Przekąski na bazie suszonych owo-
ców, Przekąski na bazie owoców odwodnionych, Batoniki 
(inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, Przekąski 
i chipsy na bazie warzyw, 44 Doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, 
Fizjoterapia, Opieka zdrowotna w zakresie masaży tera-
peutycznych, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
Poradnictwo w zakresie odżywiania, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej, Usługi w zakresie terapii mowy, 
Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi ortodontycz-
ne, Terapia mowy.

(210) 548858 (220) 2022 11 04
(731) BIELENDA JACEK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRACWOW APARTMENTS

(531) 24.09.02, 26.01.04, 14.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Dzierża-
wa nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
pośrednictwo w zakupie nieruchomości, wycena nieru-
chomości, usługi zarządzania nieruchomościami, zarządza-
nie i wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości,  
43 Krótkoterminowy i długoterminowy wynajem pokoi 
i apartamentów, Zakwaterowanie tymczasowe, Wynajem 
pomieszczeń na wystawy i uroczystości towarzyskie, Usługi 
hotelowe i restauracyjne.

(210) 548877 (220) 2022 11 03
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) OSMIN pre-szampon
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Szampony.

(210) 548890 (220) 2022 11 04
(731) BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) broń.pl

(531) 21.03.21, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.02.01
(510), (511) 8 Noże uniwersalne, Noże wielofunkcyjne, Ba-
gnety, Broń biała, Broń sieczna i obuchowa, Brzytwy, Dzidy, 
Włócznie, Finki [noże fińskie], Futerały na nóż nurkowy, Har-
puny, Kastety, Łomy, Maczety, Miecze, Miecze japońskie, 
Noże, Noże do nurkowania, Noże do rzucania, Noże myśliw-
skie, Noże składane, Osełki do ostrzenia, Ostrza [broń], 
Ostrzałki, Ostrzałki do noży, Ostrzenie (Osełki do -), Pałki gu-
mowe, Pałki policyjne, Pochwy do mieczy, Pochwy na noże, 
Przyrządy do ostrzenia noży, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, 
Rękojeści noży, Scyzoryki, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi koń-
cówkami, Skórzane pochwy na noże, Stojaki na noże, Szable 
[miecze], Szable, Sztylety, Czekanomłotki do lodu [narzędzia 
ręczne], Czekany do lodu, Czerpaki [narzędzia ręczne], Haki 
ręczne, Kilofy, oskardy, Laski z ukrytą szpadą, Łopatki [ogrod-
nictwo], Nożyce, Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Obcinarki 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Ostrza do noży, Ostrza [na-
rzędzia ręczne], Oszczepy rybackie, Otwieracze do puszek 
[nieelektryczne], Paski skórzane do ostrzenia, Piły ręczne, 
Pompki ręczne, Przyrządy do obcinania gałęzi [ręcznie obsłu-
giwane], Przyrządy do podtrzymywania ognia, Przyrządy 
tnące [narzędzia ręczne], Rębaki [noże], Ręczne narzędzia 
do rąbania, Ręczne narzędzia do wiercenia, Ręczne nożyce, 
Ręczne otwieracze do konserw, Rękojeści do narzędzi ręcz-
nych, Sekatory, Siekiery, Sierpaki, Skalpele do użytku hobby-
stycznego, Tasaki [noże], Toporki, Topory, 9 Akcesoria ratun-
kowe [do utrzymywania się na powierzchni], Alarmy, Alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, Alarmy osobiste, Anteny jako 
urządzenia komunikacyjne, Aparatura do monitoringu 
obiektów śledzonych [elektroniczna], Aparatura sygnaliza-
cyjna, Aparatura wzywająca, Aparaty nadawczo-odbiorcze, 
Baterie, Baterie słoneczne do użytku domowego, Bezprze-
wodowe mikrofony głośnikowe, Bezprzewodowy sprzęt 
nadawczy i odbiorczy, Boje znakowe i sygnalizacyjne, Buty 
[obuwie ochronne], Celownicze (Lunety -) do broni palnej, 
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Celowniki do kusz, Celowniki optyczne do broni, Celowniki 
optyczne do łuków, Celowniki teleskopowe do broni palnej, 
Celowniki z soczewkami optycznymi, Ciekłokrystaliczne folie 
ochronne do smartfonów, Części i akcesoria do urządzeń ko-
munikacyjnych, Czujniki, detektory i instrumenty monitoru-
jące, Czujniki ruchu, Czujniki światła, Czujniki wykrywające 
obiekty, Czujniki żyroskopowe z funkcją GPS, Dalmierze [od-
ległościomierze], Dozowniki, Ekrany ochronne [azbest] dla 
strażaków, Elektroniczne celowniki do broni, Elektroniczne 
urządzenia do lokalizacji obiektów, Elektroniczne urządzenia 
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, Elektroniczne 
urządzenia i przyrządy do śledzenia, Flary ratownicze, niewy-
buchowe i niepirotechniczne, Flary alarmowe, Futerały 
na urządzenia do nawigacji satelitarnej, Futerały na urządze-
nia optyczne, Gogle, Gogle noktowizyjne, Gogle ochronne, 
Gogle z kamerą, Gogle zimowe, Gwizdki alarmowe, Gwizdki 
sygnalizacyjne, Gwizdki [urządzenia ostrzegawcze], Kamery 
360-stopniowe, Kamery do noszenia na ciele, Kamery 
na podczerwień, Kamizelki kuloodporne, Kamizelki odporne 
na kłucie, Kamizelki ratunkowe, Kaptury przeciwdymowe 
[sprzęt do ratowania życia], Kaski zabezpieczające, Koce ga-
śnicze, Koce ratunkowe, Kółka odblaskowe na odzież, Kombi-
nezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Komi-
niarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, Kompasy, Kompasy magnetyczne, Kompasy nawi-
gacyjne, Kulki do gaszenia pożarów, Kurtki chroniące przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Kurtki kulood-
porne, Ładowarki przenośne, Lampy do użytku jako sygnały 
ostrzegawcze, Lampy sygnalizacyjne, Laserowe celowniki 
do broni, Laserowe namierniki obiektów do broni, Laserowe 
wskaźniki celu, Lornetki, Lornetki na polowania, Lunetki, Lu-
nety, Lunety celownicze do broni palnej, Lustra sygnalizacyj-
ne, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, nie do celów medycznych, Maski prze-
ciwgazowe, Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe za-
wierające system oczyszczania powietrza, Maski twarzowe 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
Mechanizmy zdalnego sterowania, Mierniki inteligentne, Mi-
krofony do urządzeń łączności, Modne okulary, Monopody 
na kamery, Nadajniki, Nadmuchiwane kamizelki do użycia 
w ratownictwie, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, 
Nakrycia głowy do uprawiania sportu chroniące przed uraza-
mi, Nakrycia głowy ochronne, Noktowizory do identyfikacji 
obrazu, Ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, Ochraniacze zabezpieczające ciało przed uraza-
mi, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, Ochronne kaski sportowe, Ochronne maski 
na twarz do kasków ochronnych, Ochronne (Okulary -) 
do uprawiania sportu, Odbiorniki i nadajniki radiowe, Od-
biorniki-nadajniki satelitarne, Odblaskowe kamizelki ochron-
ne, Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem, Odzież kuloodporna, Odzież ochronna o du-
żej widoczności, Odzież ochronna wykonana z materiałów 
kuloodpornych, Okulary, Opaski ostrzegawcze, Opaski [świe-
cące] do ochrony przed wypadkami lub urazami, Optyczne 
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Optyczne 
urządzenia do lokalizacji obiektów, Optyczne wykrywacze 
obiektów, Osłony do okularów, Osłona na kamerę, Osłony 
na twarz, Osłony przeciwodblaskowe, Osobiste alarmy bez-
pieczeństwa, Osobiste nadajniki-odbiorniki, Pagery, Paski 
identyfikacyjne [zakodowane], Paski odblaskowe do nosze-
nia, Piloty automatyczne, Plandeki ochronne, Przyrządy na-
wigacyjne, Przyrządy nawigacyjne [sekstansy], Światła bły-
skowe [sygnały świetlne], Sygnalizacja świetlna lub mecha-
niczna, Sygnalizacyjne (Gwizdki -), Sygnalizacyjne lampy, 
Urządzenia do śledzenia pocisków, Urządzenia GPS, Urządze-
nia i przyrządy do wykrywania, Urządzenia mierzące, wykry-

wające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kar-
tograficzne, Walkie-talkie, Wskaźniki świecące, Wskaźniki 
przyzywowe, Wykrywacze [detektory], Zegarki inteligentne, 
13 Aerozole do osobistej obrony, Amunicja i pociski, Amuni-
cja do broni palnej, Amunicja średniego kalibru, Amunicja 
do broni ręcznej, Artykuły pirotechniczne, Automatyczne 
karabiny, Automatyczne pistolety, Automatyczne rewolwery, 
Bezodrzutowa broń palna, Blokady na spust broni palnej, 
Bomby oświetlające [pirotechnika], Broń, Broń (Futerały na -), 
Broń harpunowa, Broń palna, Broń palna sportowa, Broń ASG 
(Airsoft Gun), Broń RAM (Real Action Marker), Broń RMG Broń 
palna (Szczotki do -), Broń pneumatyczna, Broń przewodząca 
energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń sportowa, Broń 
(Tłumiki do -), Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni 
palnej [inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki otwar-
te do broni palnej, Chwyty pistoletów, Części składowe bro-
ni, Detonatory dymu, Dodatkowe komory ładunkowe 
do broni palnej, Dozowniki amunicji, Ekstraktory łusek nabo-
jów, Fajerwerki, Flary ratunkowe, materiały wybuchowe lub 
pirotechniczne, Flary sygnalizacyjne, Futerały ochronne 
przystosowane do broni palnej, Futerały [walizki] na pistole-
ty, Gałki regulacyjne do celowników broni palnej, Gazy pie-
przowe, Kabury, Karabiny (Łoża -), Karabiny [Lusterka celow-
nicze do -], Karabiny maszynowe, Kolby broni, Kolby na proch 
do broni palnej, Kule do pistoletów pneumatycznych, Kulki 
śrutu do pistoletów, Kule do karabinów, Kurki do broni, Kusze 
[broń], Ładownice do przechowywania nabojów i pojemni-
ków na amunicję, Ładowniki do broni ręcznej, Ładunki piro-
techniczne, Łoża karabinów, Łuski do ślepych nabojów, Łuski 
do śrutu, Lufy karabinowe, Łuski nabojowe, Lusterka celow-
nicze do broni, Magazynki do broni, Magazynki na naboje 
do broni palnej, Małokalibrowa broń palna, Materiały piro-
techniczne morskie [rakiety świetlne], Muszkiety, Naboje 
do broni, Naboje do broni myśliwskiej, Naboje do strzelb, 
Naboje na proch strzelniczy, Naboje sportowe, Naboje za-
wierające dym, Naboje zawierające flary, Narzędzia do łado-
wania broni, Obudowy na amunicję, Ognie bengalskie, 
Ognie rzymskie [sztuczne ognie], Ognie sygnalizacyjne, 
Osłony na celowniki do broni palnej, Osłony pocisków, Osło-
ny na spłonki, Oszczepy [broń], Papier nabojowy, Paski nara-
mienne do broni, Pasy do broni palnej, Pasy na amunicję, 
Pasy na naboje śrutowe, Pasy na pociski, Petardy, Pirotech-
niczne flary sygnalizujące zagrożenie, Pirotechnika (Wyroby 
-), Pistolety [broń], Pistolety maszynowe, Pistolety obezwład-
niające [paralizatory], Paralizatory - szokery elektryczne, Pi-
stolety pneumatyczne [broń], Pistolety pneumatyczne [wia-
trówki], Pistolety startowe, Pochwy na broń palną, Pociski 
do broni, Pociski do pistoletów pneumatycznych, Pociski 
dymne, Pociski pirotechniczne, Pojemniki, kabury, magazyn-
ki i naboje do broni i amunicji, Pokrowce, futerały na broń 
palną, Połączenie pistoletu i karabinu, Proce [broń], Proch 
do strzelb, Proch strzelniczy, Ręczne flary, Rękojeści do pisto-
letów, Rękojeści do broni strzeleckiej, Rewolwery, Ślepe na-
boje, Spłonki nabojowe do pistoletów, Śruciny [amunicja], 
Śrut ołowiany, Śrut stalowy, Statywy dwunożne do broni pal-
nej, Statywy jednonożne do broni palnej, Statywy trójnożne 
do broni palnej, Strzelby myśliwskie [strzelby sportowe], Sy-
gnały wybuchowe, Sygnały mgłowe wybuchowe, Szczotki 
do broni palnej, Sztuczne ognie, Sztuczne ognie w postaci 
pocisków, Szybkoładowarki do magazynków do broni pal-
nej, Tarcze ochronne przystosowane do broni palnej, Tarcze 
strzelnicze do użytku wojskowego, Taśmy amunicyjne [Urzą-
dzenia do ładowania -], Tłumiki do broni, Torby do przecho-
wywania broni [specjalnie przystosowane], Torby na amuni-
cję, Torby na broń palną [dokładnie dopasowane], Trzewiki 
kolby do broni palnej, Trzewiki kolby do pistoletów, Urządze-
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nia do zbierania łusek nabojów do automatycznej broni pal-
nej, Urządzenia do zbierania łusek nabojów do półautoma-
tycznej broni palnej, Walizki na karabiny, Wiatrówki, Wyciory 
do broni palnej, Wyroby pirotechniczne, Załadowane maga-
zynki do broni palnej, Zamki bezpieczeństwa do broni pal-
nej, Zamki do broni palnej, Zapadki, urządzenia unierucha-
miające [części blokady na spust broni], Zimne ognie, 28 Am-
bony myśliwskie [artykuły sportowe], Amunicja do broni pa-
intballowej [artykuły sportowe], Amunicja do pistoletów 
do paintballa, Aparatura do łucznictwa, Artykuły myśliwskie 
i wędkarskie, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły 
sportowe], Bumerangi, Celowniki do łuku, inne niż teleskopo-
we, Cięciwy do łuków, Czujniki brania, Drony (zabawki), Ekra-
ny maskujące [artykuły sportowe], Futerały przystosowane 
do noszenia artykułów sportowych, Futerały w postaci koł-
czanów na przyrządy sportowe, Groty do strzał łuczniczych, 
Groty do strzał myśliwskich, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Ha-
czyki wędkarskie, Harpuny do broni harpunowej [artykuły 
sportowe], Kamizelki ochronne do sztuk walki, Kapiszony 
wybuchowe [zabawki], Kapiszony do pistoletów [zabawki], 
Kije [artykuły sportowe], Koszyki wędkarskie [pułapki], Kusze 
[sprzęt sportowy], Łuki do japońskiego łucznictwa (yumi), 
Łuki do łucznictwa, Łuki do strzelania, Łuki sportowe [łucz-
nictwo], Łuki używane w trakcie polowań, Markery do gry 
w paintball, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, 
Myślistwo (gwizdki - wabiki), Naboje do procy, Nakolanniki 
[artykuły sportowe], Naparstniki łucznicze, Napinacze łuków, 
Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły 
sportowe], Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochra-
niacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, Ochrania-
cze ramion dla łuczników, Osłony kamuflujące do polowań, 
Oszczepy [artykuły sportowe], Oszczepy [do sportów tereno-
wych], Otwarte celowniki do łuków do łucznictwa, Pistolety 
aerozolowe [zabawki], Pneumatyczne markery do gry w pa-
intball, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pokrowce na łuki 
dla łucznictwa, Proce [artykuły sportowe], Proce jako artykuły 
sportowe, Przedmioty do rzucania rzutek strzelniczych, Przy-
bory do łucznictwa, Przynęty myśliwskie lub wędkarskie, 
Przynęty do polowania, Przyrząd wskazujący poprzez wyda-
wanie dźwięku do użytku w wędkarstwie, Przyrządy do wy-
rzucania rzutek strzelniczych, Rękawice wykonane specjalnie 
do noszenia podczas uprawiania sportu, Sprzęt do łucznic-
twa [japońskie i zachodnie style], Sprzęt do łucznictwa, 
Strzały łucznicze, Szable [broń do szermierki], Szpady 
do szermierki, Tarcze łucznicze, Tarcze strzelnicze, Tarcze 
strzelnicze do broni palnej, Torby przystosowane do nosze-
nia sprzętu sportowego, Uprzęże do użytku w sporcie, Wabi-
ki do myślistwa lub rybołówstwa, Zapachowe przynęty 
do łowiectwa i wędkarstwa, Zasadzki myśliwskie [artykuły 
sportowe], Zestawy łuków do strzelania.

(210) 548892 (220) 2022 11 04
(731) FORMKIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skowierzyn
(540) (znak słowny)
(540) Topbeds
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Bezpieczne łó-
żeczka dziecięce, Łóżeczka dla dzieci, Łóżka, Łóżka dziecię-
ce, Łóżka składane dla dzieci, Materace, Materace piankowe, 
Ramy do łóżek, 35 Usługi handlu detalicznego i/lub hurto-
wego i usługi sprzedaży online dla osób trzecich w zakresie 
mebli i akcesoria meblowych wyposażenia domu, Usługi 
aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji interne-
towych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Organizowanie 

i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Pro-
wadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, 
Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi aukcji i aukcji 
odwrotnych, Usługi aukcyjne online, Usługi aukcyjne onli-
ne za pośrednictwem Internetu, Kampanie marketingowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Kompilacja reklam, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Promo-
cja sprzedaży, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych online, Reklama, Reklama i marketing, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, Reklamy online, Umieszczanie reklam, Rozpowszech-
nianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych.

(210) 548900 (220) 2022 11 07
(731) TOPTEL.PL WOŁKOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MAXIMCELL
(510), (511) 9 Baterie, Baterie akumulatorowe do mobilnych 
urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie do ponownego ła-
dowania, Baterie do telefonów, Baterie elektryczne do po-
jazdów, Baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, Ba-
terie do waporyzatorów, Baterie litowo-jonowe, Ładowalne 
baterie elektryczne, Zasilacze sieciowe [baterie].

(210) 548906 (220) 2022 11 07
(731) FABIA DOMINIK BIANO, Pisarzowice
(540) (znak słowny)
(540) przedszkolove
(510), (511) 25 Nakrycia głowy dla dzieci, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, 35 Usługi w zakresie promocji sprze-
daży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, 
nakryć głowy, Usługi w zakresie hurtowej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżo-
wych, nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami odzieżowy-
mi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami odzieżo-
wymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży świadczone on-
line w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków 
odzieżowych, nakryć głowy, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, 
nakryć głowy, Usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, akcesoria odzieżowe, dodatki odzieżowe, nakrycia 
głowy, Usługi sklepów hurtowych online obejmujące odzież, 
akcesoria odzieżowe, dodatki odzieżowe, nakrycia głowy, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć 
głowy, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do odzie-
ży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć 
głowy, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do odzieży, 
akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć 
głowy, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, Zawieranie transakcji handlowych, przez 
sklepy online, Dostarczanie informacji biznesowych i han-
dlowych online, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem 
Internetu, Reklama towarów i usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 
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Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Interne-
cie, Promowanie projektów innych osób poprzez udostęp-
nianie portfolio online za pośrednictwem strony interneto-
wej, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za po-
średnictwem Internetu.

(210) 548910 (220) 2022 11 04
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) VERUNO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, Betonowe elementy bu-
dowlane, Boazeria niemetalowa, Boazerie, Konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, 
Kamień budowlany, Niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, Glina ceglarska, Cegły, Pokrycia dacho-
we niemetalowe, Dachówki niemetalowe, Niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, Figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, Gzymsy niemetalowe, Kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
Wyroby kamieniarstwa, Obudowy kominków, Kształtowniki 
niemetalowe, Łupek twardy, Elementy obróbkowe budow-
lane niemetalowe, Materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, Okładziny niemetalowe dla budownictwa, Palisady 
niemetalowe, Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, Płytki ceramiczne, Płyty 
niemetalowe, Podłogi niemetalowe, Podpory niemetalowe, 
Pokrycia niemetalowe dla budownictwa, Powłoki jako ma-
teriały budowlane, Profile niemetalowe dla budownictwa, 
Rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, Schody nie-
metalowe, Słupy niemetalowe, Sufity niemetalowe, Kamień, 
Sztuczny kamień, Pokrycia niemetalowe ścian, Terakota, 
Zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompute-
rowych baz danych, Organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Reklamy, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, Usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, Zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 548920 (220) 2022 11 07
(731) DIGIMA DC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Digima

(531) 26.01.01, 14.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny sterowane mechanicznie, elektrycz-
nie i pneumatycznie oraz części do nich służące do obróbki 
drewna, metalu, ceramiki, kamienia, Maszyny i urządzenia 
automatyczne, półautomatyczne, ręczne sterowane me-
chanicznie oraz kompletne linie technologiczne stosowane 
do obróbki plastycznej metali, Mechanizmy sterownicze 
do maszyn, Podajniki walcowe, podajniki i transportery pneu-
matyczne, rolkowe stoły robocze, giętarki, formatyzerki, fre-
zarki, frezarko - kopiarki, obrabiarki, piły taśmowe do drewna 
i metalu, pilarki taśmowe i tarczowe, strugarko - wyrównar-
ki, strugarki, szlifierki, wiertarki, dłutownice, czopiarki, prasy, 
okleiniarki, gwinciarki, tokarki, automaty tokarskie, przecinar-
ki do drewna, metalu, betonu i kamienia, przecinarki strumie-
niem wody, maszyny do cięcia plazmą, wypalarki plazmowe, 
brzeszczoty pił jako części maszyn, Tarcze szlifierskie maszy-
nowe, tarcze tnące, narzędzia pneumatyczne, kompresory 
powietrza, pneumatyczne urządzenia do wbijania gwoździ, 
pneumatyczne urządzenia do spinania klamrami, przenośne 
generatory energii elektrycznej, piły jezdne do betonu i as-
faltu, zacieraczki do betonu, zagęszczarki, pompy, napędy 
hydrauliczne i pneumatyczne do maszyn i silników, maszy-
ny do formowania, formy jako części maszyn, mechanizmy 
sprzęgania i napędu inne niż do pojazdów lądowych, me-
chanizmy sterownicze do maszyn i silników, silniki napędo-
we inne niż do pojazdów lądowych, 8 Narzędzia, przyrządy 
i urządzenia ręczne: przyrządy do cięcia, szlifowania, pole-
rowania, brzeszczoty, dłuta, dziurkacze, frezy, gwinty, gwin-
townice, imadła, kielnie, kilofy, kleszcze do osadzania kołków, 
klucze, krążki czepne, łomy, młotki, nożyce, nitownice, napi-
nacze, obcęgi, obcinacze, opryskiwacze, ostrzarki, pilniki, piły, 
pistolety do wyciskania masy, przecinaki, punktaki, rozwier-
taki, sekatory, siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty, 
świdry, tarcze szlifierskie, ściernice, topory, ubijaki, wiertarki, 
wiertła, wkrętaki, wyrzynarki.

(210) 548922 (220) 2022 11 07
(731) POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPUS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 01.15.15, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 1 Olej przekładniowy, Oleje do obwodów hy-
draulicznych, Oleje do przekładni automatycznych, Oleje 
przekładniowe, Ciecze przejmujące ciepło do użytku w sys-
temach grzewczych, 4 Oleje silnikowe, Mineralne oleje sma-
rowe, Oleje smarowe [smary przemysłowe].
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(210) 548928 (220) 2022 11 07
(731) ANKUDOWICZ GRZEGORZ, Elbląg 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elmedic

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Kli-
niki medyczne, Opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 548950 (220) 2022 11 08
(731) TUSZYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.05.02, 09.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, 24 Wyroby tekstyl-
ne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 Nakrycia głowy, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież, 26 Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 28 Gry, zabawki i akce-
soria do zabawy.

(210) 548959 (220) 2022 11 08
(731) IQ VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Soczewki okularowe, soczewki okularowe ko-
rekcyjne, soczewki płaskie, soczewki okularowe przeciwsło-
neczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej soczewek 
okularowych.

(210) 548963 (220) 2022 11 08
(731) FOOD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CARLOS
(510), (511) 33 Wino, Wino musujące, Wino owocowe, Likie-
ry, Napoje alkoholowe, Napoje alkoholowe niskoprocento-
we, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe 
z owoców, Destylowane napoje alkoholowe, Wymieszane 
napoje alkoholowe.

(210) 548976 (220) 2022 11 08
(731) PĘDZIK ADAM, Nysa
(540) (znak słowny)

(540) FARETTI
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie co-
dziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do celów 
rekreacji, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obu-
wie męskie i damskie, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie 
sportowe, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie wykonane 
z winylu, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Tenisówki [obuwie], Wkładki [obuwie], Balerinki [obu-
wie], Obuwie dla niemowląt, Obuwie robocze, Obuwie re-
kreacyjne, Obuwie plażowe, Obuwie podwyższające.

(210) 548977 (220) 2022 11 08
(731) PALACZ JAKUB, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) McAron Spaghetteria McAron Spaghetteria

(531) 05.03.15, 08.07.03, 11.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 
29.01.14

(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Do-
starczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Kafeterie 
[bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące da-
nia na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi baro-
we, Usługi dostawcze w zakresie zaopatrywania w żywność 
i napoje, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi barów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 548982 (220) 2022 11 08
(731) NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyjaciel kierowcy

(531) 24.17.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Urzą-
dzenia nawigacyjne do samochodów, Elektroniczne urzą-
dzenia do powiadamiania kierowcy o zdarzeniach na dro-
dze, Elektroniczne urządzenia do ostrzegania i alarmowania 
kierowcy, Urządzenia do przesyłania komunikatów, Aplikacje 
do pobrania, Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe 
do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Oprogramowanie 
do nawigacji samochodowej, Interaktywne oprogramowa-
nie komputerowe zapewniające informacje co do nawiga-
cji i podróży, Mobilne aplikacje do aukcji samochodowych, 
Mobilne aplikacje do sprzedaży samochodów, części samo-
chodowych, akcesoriów samochodowych, opon, Platformy 
oprogramowania komputerowego do usług sprzedaży, Plat-
formy oprogramowania komputerowego do usług sprzeda-
ży samochodów, części samochodowych, akcesoriów samo-
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chodowych, opon, 35 Usługi dostarczania aplikacji do pobra-
nia do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, części samochodowych, akcesoriów samo-
chodowych, opon, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurto-
wej, w tym także świadczone on-line, w związku z następują-
cymi towarami: samochody, części samochodowe, akcesoria 
samochodowe, opony, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób 
trzecich], Usługi reklamowe, usługi ogłoszeniowe do celów 
reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczenie 
dotyczące pojazdów, Finansowanie związane z samocho-
dami, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, 
37 Dostarczanie informacji dotyczących usług naprawy 
i serwisowania samochodów, 38 Usługi telekomunikacyjne 
w zakresie lokalizacji i śledzenia osób i przedmiotów, Usłu-
gi ogłoszeń elektronicznych, Usługi ogłoszeń elektronicz-
nych związane ze sprzedażą i zakupem samochodów, czę-
ści samochodowych, akcesoriów samochodowych, opon, 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
39 Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Plano-
wanie tras [usługi nawigacyjne], Udzielanie informacji zwią-
zanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transpor-
tu za pomocą środków elektronicznych, Śledzenie pojazdów 
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu kompu-
tera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja 
o transporcie], Świadczenie usług informacji o ruchu drogo-
wym, Usługi pomocy drogowej dla pojazdów, Holowanie 
pojazdów, Wynajem samochodów, Wypożyczanie przyczep 
samochodowych, 42 Dostarczanie informacji na temat wa-
runków drogowych i warunków pogodowych, Dostarczanie 
informacji na temat zdarzeń drogowych i natężenia ruchu, 
45 Dostarczanie informacji na temat przepisów prawa o ru-
chu drogowym.

(210) 548983 (220) 2022 11 08
(731) MEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVITE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Odzież, Apaszki, Apaszki 
[chustki], Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Długie 
kurtki, Legginsy, Odzież codzienna, Odzież damska, T-shir-
ty z krótkim rękawem, Swetry, Swetry z dekoltem w serek, 
Swetry z golfem, Koszule, Spódnice, Odzież sportowa, 
Spodnie dresowe, Sukienki damskie, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Kamizelki.

(210) 548988 (220) 2022 11 09
(731) MEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST INVITE

(531) 21.01.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież damska, Odzież codzienna, 
Odzież sportowa, Spodnie dresowe, Legginsy, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dre-
sowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Swetry, Koszule, Ka-
mizelki, Kurtki, Sukienki damskie.

(210) 548999 (220) 2022 11 08
(731) O&M MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gini

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi ginekologiczne, usługi opieki medycz-
nej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi medyczne, kli-
niki medyczne, badania medyczne, usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 549007 (220) 2022 11 09
(731) SHCHUKIS IRYNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HAYAL

(531) 25.01.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Aromaty, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Aromaty do na-
pojów [olejki eteryczne], Aromaty do żywności [olejki ete-
ryczne], Aromaty do żywności w postaci olejków eterycz-
nych, Aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, 
Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], 
Aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, 
Aromatyczne olejki eteryczne, Ciastka (Aromaty do -) [olejki 
eteryczne], Cytronowe olejki eteryczne, Cytrynowe olejki 
eteryczne, Emulgowane olejki eteryczne, Esencja badiano-
wa, Esencja mięty [olejek eteryczny], Esencje eteryczne, 
Esencje i olejki eteryczne, Geraniol, Preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry 
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i butów, Aplikatory pasty do butów zawierające pastę, Buty 
(Pasty do -), Chusteczki nasączone środkiem do nabłyszcza-
nia skóry, Czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowa-
nia obuwia], Krem do butów, Kremy konserwujące do skóry, 
Mieszanki detergentów do czyszczenia butów, Obuwie (Pa-
sty do -), Obuwie (Wosk do -), Pasta do butów, Pasty do bu-
tów, Pasty do czyszczenia butów, Pasty do obuwia, Pasty 
do skór, Pasty i kremy do butów, Preparaty czyszczące 
do skóry [materiału], Preparaty do wybielania skóry zwierzę-
cej, Spraye do obuwia, Skóra (Środki do konserwacji -) [pasty], 
Preparaty do prania, Barwniki [środki chemiczne do ożywia-
nia kolorów] do użytku domowego [pranie], Chemiczne pro-
dukty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], 
Chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do pra-
nia, Chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru, 
Czyszczenie na sucho (Preparaty do -), Detergenty do zmy-
wania naczyń w zmywarkach, Detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, Dodatki do prania, Detergenty 
piorące do użytku profesjonalnego, Dodatki do prania 
do zmiękczania wody, Enzymatyczne środki piorące, Farbki 
do prania, Kora mydłoki (kwilai) do prania, Krochmal do nada-
wania połysku praniu, Krochmal do prania, Kulki do prania 
z detergentem, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydła 
do prania, Mydło [detergent], Środki do czyszczenia pojaz-
dów, Detergenty do samochodów, Płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, Preparaty czyszczące do sa-
mochodów, Preparaty myjące do pojazdów, Spryskiwacze 
szyb samochodowych (Płyny do -), Środki do nadawania po-
łysku samochodom, Środki do polerowania opon pojazdów, 
Środki do polerowania samochodów, Szampony do mycia 
samochodów, Szampony do pojazdów, Wosk do karoserii 
samochodów ze szczeliwem do farb, Wosk karnauba do sa-
mochodów, Wosk samochodowy, Środki zapachowe do ce-
lów domowych, Aromaty do użytku domowego, Aromaty 
w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, Aromatyczne 
potpourri, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Drew-
no zapachowe, Ekstrakty z kwiatów, Kadzidełka, Kadzidełka 
na patyczkach, Kadzidełka stożkowe [dhoop], Kadzidła w ae-
rozolu, Kadzidła w formie stożków, Knoty wydzielające zapa-
chy do odświeżaczy powietrza, Mieszaniny zapachowe po-
tpourri, Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów 
(potpourri), Perfumowane saszetki, Poduszki aromaterapeu-
tyczne zawierające potpourri w saszetkach tkaninowych, Po-
duszki nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki 
wypełnione substancjami perfumowanymi, Poduszki nasą-
czone substancjami zapachowymi, Aerozole czyszczące, Ae-
rozole odtłuszczające, Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako 
detergent, Amoniak do czyszczenia, Antypoślizgowe płyny 
do podłóg, Artykuły do wybielania, Antypoślizgowy wosk 
do podłóg, Barwniki do celów kosmetycznych, Benzyna 
do wywabiania plam, Chusteczki nasączone preparatami 
czyszczącymi, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, 
Czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, 
Detergent w tabletkach do ekspresów do kawy, Detergenty, 
Detergenty do muszli klozetowych, Preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Dezodoranty 
dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwie-
rząt, Nielecznicze balsamy do łap zwierząt domowych, Nie-
medyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Od-
świeżacze oddechu dla zwierząt, Odświeżacze zapachów 
dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Preparaty 
i produkty do pielęgnacji futra, Produkty do pielęgnacji skóry 
zwierząt, Środki do czyszczenia do użytku w hodowli inwen-
tarza żywego, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 
Szampony dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], Szampony dla zwie-
rząt domowych, Szampony dla zwierząt [nielecznicze prepa-

raty pielęgnacyjne], Środki toaletowe, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki 
do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, Preparaty do włosów, Barwniki kosmetyczne, Ba-
sma [barwnik kosmetyczny], Bawełniane płatki do celów ko-
smetycznych, Bazy do ust neutralizujące odcień ust, Brokat 
do ciała, Brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, 
Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czysz-
czenia, Chusteczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasą-
czone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki 
nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, Antyperspiranty do użytku osobistego, Antyperspiran-
ty [przybory toaletowe], Antyperspiranty w aerozolach, Dez-
odoranty, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty 
do stóp, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty 
do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Dezodoranty 
do użytku osobistego, Dezodoranty do użytku osobistego 
[wyroby perfumeryjne], Dezodoranty przeciwpotne, Dez-
odoranty w kulce [przybory toaletowe], Dezodoranty 
w sprayu dla kobiet, Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze an-
typerspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty prze-
ciwpotne, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza pod 
makijaż, Biały puder kosmetyczny do twarzy, Bazy pod maki-
jaż w postaci past, Błyszczyk do ust, Błyszczyki do ust, Błysz-
czyki do ust [kosmetyki], Brokat do twarzy, Brokat do twarzy 
i ciała, Brokat kosmetyczny, Brwi (Ołówki do -), Chusteczki 
do twarzy nasączane kosmetykami, Cienie do powiek, Eyeli-
nery, Etui na szminkę, Eyelinery [kosmetyki], Eyelinery 
w ołówku, Farby do ciała (kosmetyczne), Farby do malowania 
twarzy, Gąbki nasączone mydłem, Kostki mydła do mycia cia-
ła, Kremowe mydło do ciała, Kremy pod prysznic, Mydełka, 
Mydła, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, Mydła 
do twarzy, Mydła do użytku osobistego, Mydła granulowane, 
Mydła kosmetyczne, Mydła perfumowane, Mydła nieleczni-
cze, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione ręcznie, 
Mydła toaletowe, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, 
Balsam do brody, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, 
Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, Kamień ałun [śro-
dek ściągający], Kamyki po goleniu, Kremy do depilacji, Kre-
my do golenia, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy nawil-
żające po goleniu, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem, 
Mleczko po goleniu, Mydło do golenia, Olejki do brody, Olej-
ki do golenia, Paski z woskiem do usuwania owłosienia, Pasty 
do pasków do ostrzenia brzytwy, Aromatyczne olejki do ką-
pieli, Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Kąpielowe 
preparaty musujące, Kryształki do kąpieli (Nielecznicze -), 
Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnika-
mi, Mleczko kąpielowe, Musująca piana do kąpieli, Mydło 
do kąpieli, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze 
kremy do kąpieli, Nielecznicze perełki do kąpieli, Nieleczni-
cze pianki do kąpieli, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nieleczni-
cze proszki do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nieleczni-
cze żele do kąpieli, Niemedyczne preparaty do kąpieli, Nie-
lecznicze środki do namaczania ciała, Olejek do kąpieli, Aero-
zole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam do ciała, 
Balsamy dla niemowląt, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do ciała, Balsamy 
do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy 
do rąk nielecznicze, Balsamy do ust, Balsamy do stóp (Nie-
lecznicze -), Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy 
po opalaniu, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Bal-
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sam do włosów, Balsam odżywczy, Balsamy do brody, Balsa-
my do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania wło-
sów, Barwniki do brody, Brylantyna, Brylantyna w sztyfcie, 
Farby do brody, Farby do włosów, Japoński olejek do utrwa-
lania fryzury (bintsuke-abura), Kosmetyczne płyny do wło-
sów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do wło-
sów, Kredy do włosów, Krem do włosów, Kremy do pielęgna-
cji włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Środki do higieny 
jamy ustnej, Aerozole do gardła [nielecznicze], Dentystyczne 
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, 
Jadalna pasta do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, Kre-
my wybielające do zębów, Nielecznicze płukanki stomatolo-
giczne, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, 
Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, Odświeżacze 
oddechu, Odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia 
z ekstraktów z brzozy, Odświeżacze oddechu, nie do celów 
medycznych, Paski do wybielania zębów nasączone prepa-
ratami do wybielania zębów [kosmetyki], Paski odświeżające 
oddech, Paski wybielające zęby, Pasta do zębów, Pasta do zę-
bów w formie tabletek twardych, Pasta do zębów w postaci 
stałej, w formie sypkiej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Ambra, Aromaty do perfum, Bazy do perfum kwiatowych, 
Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Chusteczki perfumowane, 
Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Ekstrakty 
kwiatowe [perfumy], Ekstrakty perfum, Geraniol do perfu-
mowania, Heliotropina, Jednorazowe ściereczki nasączane 
wodą kolońską, Jonony [wyroby perfumeryjne], Kolońska 
(Woda -), Kremy do aromaterapii, Kremy na bazie olejków 
eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy perfumowa-
ne, Mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, Mieszanki 
zapachowe na bazie geraniolu, Mięta do wyrobów perfume-
ryjnych, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Ato-
mizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, Bawełna 
do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki 
nasączane preparatami kosmetycznymi, Gaziki do celów ko-
smetycznych, Geraniol do użytku kosmetycznego, Henna 
[barwnik kosmetyczny], Henna w proszku, Kamienie do wy-
gładzania stóp, Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycz-
nego, Klej do peruk, Kleje do celów kosmetycznych, Kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, Wosk krawiecki 
i szewski, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, inne niż 
do użytku osobistego, Preparaty toaletowe.

(210) 549021 (220) 2022 11 09
(731) TURKOWSKA MONIKA MS STUDIO, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Osy TALIA

(531) 27.05.01, 02.03.16, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.

(210) 549026 (220) 2022 11 09
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ETOXAM
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne o działaniu przeciw-
zapalnym i przeciwbólowym do stosowania miejscowego.

(210) 549029 (220) 2022 11 09
(731) NOWAK BARTŁOMIEJ GEMEO, Myślenice 
(540) (znak słowny)
(540) GEMEO
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżute-
rię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy 
-), Przyrządy chronologiczne, Wyroby jubilerskie, Wyroby 
biżuteryjne, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 Ceramiczna 
zastawa stołowa, Porcelanowa zastawa stołowa, Podstawki 
pod szklanki (zastawa stołowa), Serwisy do kawy [zastawa 
stołowa], Serwisy [zastawy stołowe], Szklana zastawa stoło-
wa, Talerze [część zastawy stołowej] z żelu krzemionkowego, 
Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce 
i łyżki, Zastawa stołowa obiadowa, Zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki.

(210) 549034 (220) 2022 11 09
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ECTO RESPIRA
(510), (511) 5 Preparaty do inhalacji.

(210) 549035 (220) 2022 11 09
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BENLEK
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne o działaniu prze-
ciwbólowym i przeciwgorączkowym.

(210) 549037 (220) 2022 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA CZYSTY BIZNES
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce mo-
rza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, 
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Prze-
tworzone owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich miesza-
nek, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Goto-
we dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Go-
towe posiłki składające się głównie z ryb, Placki smażone, 
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z pro-
duktów mlecznych, Napoje mleczne, 30 Kanapki, Hambur-
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gery w bułkach, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbo-
żowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przeką-
ski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożo-
we produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, 
Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe do spo-
życia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka 
z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, 31 Surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Naturalne rośliny 
i kwiaty, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe zwie-
rzęta, Żywność i napoje dla zwierząt, Słód, 32 Napoje bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie 
orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napo-
je alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciw-
pożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: sub-
stancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) prze-
znaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice 
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk 
krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochła-
niające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również ben-
zyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetle-

nia, energia elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjne-
go, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: środki 
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi-
cydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: metale nieszlachetne i ich sto-
py, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, prze-
nośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelek-
tryczne i druty z metali nieszlachetnych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: drobne wy-
roby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
lub transportu, kasy pancerne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczno-
ści, urządzenia do przenoszenia i transportu, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia 
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wy-
jątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rol-
nicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: inkubatory do jaj, auto-
maty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie 
ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna 
i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żyw-
ności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia 
i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy na-
ukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urzą-
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 



Nr  ZT50/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 57

komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurko-
wania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia 
ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnety-
zery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlęta-
mi, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością 
seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły 
antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomaga-
jące współżycie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i instalacje 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, 
gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu 
gazów spalinowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia do opalania się, instala-
cje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, komin-
ki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instala-
cje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: pojazdy i środki trans-
portu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w po-

wietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztucz-
ne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imi-
tacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, po-
sągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batu-
ty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: papier i karton, druki, materiały introli-
gatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjąt-
kiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, mate-
riały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malo-
wania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały 
filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazo-
we produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzy-
wa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyj-
ne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzę-
że i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały 
niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, nie-
metalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitu-
my, budynki przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: pomniki nie-
metalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, 
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub 
macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
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budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ru-
chome schody niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: przybory oraz pojemni-
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchen-
ne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wy-
jątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z ma-
teriałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone 
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, 
sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomo-
logiczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie 
ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne cho-
inki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, na-
biał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi 

w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, ka-
kao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, maka-
ron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne 
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: produkty spożywcze, napoje, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, 
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze do-
ustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi fran-
czyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi doradcze w za-
kresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w ko-
mercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponso-
rowanie finansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatni-
czych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Za-
pewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, 
Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych 
publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi na-
ukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
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terowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usłu-
ga (SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzo-
biorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, 
Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, 
Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne, Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie wła-
sności intelektualnej.

(210) 549038 (220) 2022 11 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka czysty biznes

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.03.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce mo-
rza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, Jo-
gurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Prze-
tworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzo-
ne owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Go-
towe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemnia-
ków, orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, Gotowe 
dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, Placki smażone, Desery jogurto-
we, Desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecz-
nych, Napoje mleczne, 30 Kanapki, Hamburgery w bułkach, 
Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chrupki ku-
kurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przekąski na bazie kuku-
rydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przeką-
ski wieloziarniste, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cu-
kierki, batony i guma do żucia, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, 
Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe produkty spożywcze, Chleb, 
Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy 
korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na ba-
zie ryżu, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z do-

datkiem mięsa, ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się 
z makaronów, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe 
do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, 
Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, 
31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, le-
śne i z zakresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna 
i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Naturalne 
rośliny i kwiaty, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe 
zwierzęta, Żywność i napoje dla zwierząt, Słód, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na ba-
zie orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napo-
je alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpo-
żarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: substancje 
do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczo-
ne dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w prze-
myśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze 
do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk 
krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochła-
niające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również ben-
zyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetle-
nia, energia elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, pre-
paraty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania 
zębów, woski dentystyczne, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty die-
tetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszla-
chetnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
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cych towarów: drobne wyroby metalowe, pojemniki metalo-
we do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, bę-
dące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: statuetki i dzieła sztuki z metali nie-
szlachetnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, gene-
ratory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transpor-
tu, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących to-
warów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszy-
ny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obra-
biarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęga-
nia i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądo-
wych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: broń boczna, 
z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygo-
towywania żywności będące nożami kuchennymi, przybora-
mi do cięcia i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytu-
acjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrzą-
dy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wago-
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wy-
krywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurkowa-
nia, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nur-
ków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia 
ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i ko-
rektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-

cych towarów: urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 
pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i wete-
rynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortope-
dyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urzą-
dzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia do masażu, urzą-
dzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, 
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością sek-
sualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty 
medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: meble i pościel do celów me-
dycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medycz-
na, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, 
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie sek-
sualne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, 
chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewo-
dy i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysło-
wego i domowego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: instalacje do obróbki przemysłowej, 
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: akcesoria zabezpieczające 
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądro-
we, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty-
zacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria 
do pojazdów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: broń palna, amunicja i pociski, materiały 
wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: metale szlachetne, ich sto-
py, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 
perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chrono-
metryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachet-
nymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pu-
dełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: instrumenty 
muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycz-
nych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: papier i karton, druki, mate-
riały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, 
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z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, 
materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle 
do malowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, ar-
kusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architek-
toniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, mate-
riały filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jed-
norazowe produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaper-
ka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produk-
cji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, ela-
styczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, 
uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże 
i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: materiały niemetalo-
we, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: pomniki niemetalowe, statu-
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, 
beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kosze niemetalo-
we, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebo-
we, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemni-
ków niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome scho-
dy niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa 
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąb-
ki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wy-
twarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowa-
nego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 

Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory 
kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty 
i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycz-
nych, żagle, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: torby do transportu i przechowywania ma-
teriałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypeł-
niania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókienni-
cze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia 
i imitacje tekstyliów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: bielizna stołowa i pościelowa, zasło-
ny z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz 
wstążki i kokardy pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: guziki, haczyki i oczka, 
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: ozdoby do włosów, sztucz-
ne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, arty-
kuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomolo-
giczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, lino-
leum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścien-
ne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: artykuły 
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: konser-
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, masło, jogurt 
i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wę-
dliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substy-
tuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: oleje i tłusz-
cze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, 
kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron 
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyro-
by cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadal-
ne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła su-
szone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodni-
cze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone 
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ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: na-
turalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla 
zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: produkty spożywcze, napoje, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazo-
wane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla 
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami dzia-
łającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi 
ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Groma-
dzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczą-
ce kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyj-
ne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Działalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja konferencji, Umożliwianie dostępu do publikacji elektro-
nicznych, nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepo-
bieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale inter-
netowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
terowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodo-
wania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Oprogramowanie 
do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), Oprogramowa-
nie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa 
(SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Usługi 
w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie da-
nych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania 
tożsamości, Usługi prawne, Licencjonowanie koncepcji fran-
czyzowych, Licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 549044 (220) 2022 11 10
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)

(540) DEXVIS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do oczu o działaniu 
przeciwzapalnym.

(210) 549061 (220) 2022 11 11
(731) BLANCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VICI CLINIC

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń z dzie-
dziny kosmetologii i kosmetyki, Publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, w tym także w Internecie, Organizowanie po-
kazów i konferencji dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, 
44 Usługi medyczne, w tym wykonywanie zabiegów z zakre-
su chirurgii plastycznej oraz dermatologii estetycznej, Usłu-
gi w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym zabiegi SPA, usługi 
fizjoterapii i paramedycyny, Informacja i konsultacje specjali-
styczne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 549070 (220) 2022 11 14
(731) AIR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyzdroje
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODCAST 42.195 FM BY BIEGANIE.PL

(531) 26.04.04, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do pobrania, 41 Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie podcastów.

(210) 549092 (220) 2022 11 10
(731) PARADOWSKI OSKAR GOPHERY, Reda
(540) (znak słowny)
(540) GOPHERY
(510), (511) 35 Promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja dla wyszukiwarek internetowych, Usługi marketin-
gowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie interneto-
wej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, 42 Aktualizowanie stron in-
ternetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projek-
towaniem stron internetowych, Opracowywanie rozwiązań 
aplikacji oprogramowania komputerowego, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Pro-
gramowanie aplikacji multimedialnych, Programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, Projektowanie 
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzi-
nie aplikacji mobilnych, Projektowanie stron internetowych, 
Tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne-
go, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych 
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dla osób trzecich, Usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, Usługi projektowania grafiki komputerowej, 
Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie 
projektowania marki, Aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 
Pisanie programów komputerowych, Projektowanie i rozwój 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opraco-
wywanie i wdrażanie oprogramowania, Doradztwo i konsul-
tacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Usługi 
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem kompu-
terowym i aplikacjami, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting 
aplikacji multimedialnych.

(210) 549099 (220) 2022 11 10
(731) MIERSKA RENATA KORAL, Chłapowo
(540) (znak słowny)
(540) Koral
(510), (511) 43 Domy turystyczne, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Oferowanie 
zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów poby-
towych, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, 
Pensjonaty, domy gościnne, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi hotelowe, Wynajem 
pokoi, Wynajem kwater, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 549103 (220) 2022 11 14
(731) PJ AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Achi Achi JAPOŃSKI STREET FOOD

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 
28.03.99

(510), (511) 43 Restauracje samoobsługowe, Usługi restau-
racji japońskich, Usługi restauracji chińskich, Usługi barów 
i restauracji, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracyjne.

(210) 549104 (220) 2022 11 14
(731) WROCZYŃSKA ELŻBIETA, WROCZYŃSKI ŁUKASZ 

DARIUSZ ADMED SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AdMed MEDICAL PARTNER

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 02.09.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów me-
dycznych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów medycz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następują-

cych towarów: kompresy lecznicze, kompresy z gazy, pa-
ski odczynnikowe, odczynnik - do badań medycznych, 
barwniki, produkty higieniczne do celów medycznych, 
preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty 
higieniczne do użytku medycznego, żele do stosowania 
miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, 
kliniczne odczynniki medyczne, medyczne odczynniki 
diagnostyczne, środki do sterylizacji, preparaty do steryli-
zacji, mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji rąk, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyj-
ne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, płyny dezynfekujące inne niż my-
dło, rękawiczki, rękawiczki lateksowe, rękawiczki nitrylo-
we, rękawiczki hybrydowe, rękawiczki winylowe, ręka-
wiczki z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki 
do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki latek-
sowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki 
nitrylowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe ręka-
wiczki hybrydowe do użytku laboratoryjnego, jednorazo-
we rękawiczki winylowe do użytku laboratoryjnego, jed-
norazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku la-
boratoryjnego, podkłady dentystyczne, podkłady zapo-
biegające odleżynom, maski higieniczne do celów me-
dycznych, rękawiczki do celów chirurgicznych, nitrylowe 
rękawiczki do użytku chirurgicznego, rękawiczki hybrydo-
we rękawiczki do użytku chirurgicznego, rękawiczki winy-
lowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, rękawiczki 
z tworzyw sztucznych rękawiczki do użytku chirurgiczne-
go, lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, jed-
norazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, rękawiczki do celów 
stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów sto-
matologicznych, rękawiczki nitrylowe do celów stomato-
logicznych, rękawiczki hybrydowe do celów stomatolo-
gicznych, rękawiczki winylowe do celów stomatologicz-
nych, rękawiczki z tworzyw sztucznych do celów stoma-
tologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej na-
stępujących towarów: rękawiczki do badań do celów me-
dycznych, stoły do zabiegów medycznych, krzesła do za-
biegów medycznych, odzież ochronna do celów medycz-
nych, nici chirurgiczne, nici do użytku medycznego, orto-
pedyczne opatrunki uciskowe, szyny do opatrunków gip-
sowych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipso-
wych, opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, ban-
daże unieruchamiające do przygotowywania opatrunków 
gipsowych, szczypce do opatrunków do użytku chirur-
gicznego, worki stomijne, worki do kolostomii, poopera-
cyjne worki kolostomijne, pooperacyjne worki ileostomij-
ne, worki na mocz, pooperacyjne worki enterostomijne, 
worki do drenażu ran, worki do zbierania płynów fizjolo-
gicznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, me-
dyczne worki drenażowe do gromadzenia ropni, pojemni-
ki na odpady medyczne, igły medyczne, igły chirurgiczne, 
igły iniekcyjne, igły do zastrzyków podskórnych, igły 
do celów stomatologicznych, igły do robienia zastrzyków, 
strzykawki na igły wielofazowego użytku, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki dentystyczne, strzykawki medyczne, 
strzykawki doustne, strzykawki do użytku medycznego, 
strzykawki do celów medycznych, strzykawki do celów 
medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków 
podskórnych do celów medycznych, strzykawki do za-
strzyków do celów medycznych, strzykawki z tłokiem 
do użytku medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej następujących towarów: kaniule, pojemniki 
do transportu próbek zawierających żywe komórki ludz-
kie, nosze do transportu pacjentów, wiertła do użytku 
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w stomatologii, maski ochronne do użytku przez pracow-
ników stomatologii, rękawice ochronne do użytku przez 
pracowników stomatologii, sprzęt i instrumenty chirur-
giczne do użytku stomatologicznego, przyrządy okuli-
styczne, okulistyczne przyrządy diagnostyczne, okuli-
styczne nożyki mikrochirurgiczne, przyrządy lecznicze 
na użytek okulistyki, wzierniki, wzierniki oczne, wzierniki 
dopochwowe, wzierniki jednorazowego użytku, wzierniki 
do otoskopów, wzierniki światłowodowe do celów me-
dycznych, szczoteczki do cytologii, medyczne narzędzia 
ręczne, narzędzia do diagnostyki medycznej, medyczne 
i chirurgiczne narzędzia tnące do cięcia tkanek i organów 
ludzkich lub zwierzęcych, krążki maciczne do antykon-
cepcji, urządzenia wykonane z kauczuku naturalnego 
do celów antykoncepcyjnych, przyrządy z kauczuku syn-
tetycznego do celów antykoncepcyjnych, środki antykon-
cepcyjne niechemiczne, przyrządy antykoncepcyjne, 
prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła na łóżka 
chorych, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła 
jako przykrycia stosowane w chirurgii, prześcieradła 
do przykrywania podczas operacji, prześcieradła jako 
okrycia do użytku medycznego, prześcieradła do przykry-
wania podczas operacji chirurgicznych, prześcieradła dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prze-
ścieradła do użytku na salach operacyjnych, Usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej następujących towarów: prze-
ścieradła używane przy niekontrolowaniu czynności fizjo-
logicznych dla niemowląt, prześcieradła dla dzieci używa-
ne przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, 
prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku 
podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła sterylne 
do użytku na pacjencie podczas operacji chirurgicznej, 
prześcieradła wykonane z gumy używane przy niekontro-
lowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła z chłon-
nej waty celulozowej do użytku podczas operacji chirur-
gicznych, elektrody sercowe, elektrody elektrofizjologicz-
ne, elektrody do fulguracji sercowej, elektrody do rozrusz-
ników serca, elektrody do stymulacji serca, elektrody 
do defibrylacji sercowej, elektrody do użytku medyczne-
go, elektrody do odczytywania parametrów biologicz-
nych, elektrody ze szkła do użytku medycznego, elektro-
dy do użytku z urządzeniami medycznymi, elektrody 
do badań do użytku medycznego, pincety dla pielęgnia-
rek, pincety do użytku chirurgicznego, pincety do celów 
medycznych, rękawice chirurgiczne, rękawice do badań 
medycznych, rękawice do celów medycznych, rękawice 
do użytku stomatologicznego, rękawice do użytku pod-
czas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawice 
gumowe do użytku medycznego, rękawice lateksowe 
do celów medycznych, rękawice gumowe do użytku chi-
rurgicznego, fotele specjalnie przystosowane do celów 
chirurgicznych, fotele specjalnie przystosowane do celów 
medycznych, autoklawy do sterylizacji, urządzenia do ste-
rylizacji, dezynfekcji i odkażania, higieniczne ręczniki pa-
pierowe do rąk, narzędzia ze stali nierdzewnej, narzędzia 
chirurgiczne, narzędzia chirurgiczne metalowe, narzędzia 
chirurgiczne niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
towarów: środki czystości, środki do dezynfekcji, podkłady 
medyczne, materiały higieniczne, papiery USG, aparatura 
medyczna, urządzenia medyczne, urządzenia i sprzęt ko-
smetyczny, urządzenia i sprzęt do salonów kosmetycz-
nych, urządzenia i sprzęt do zabiegów z zakresu kosmeto-
logii, urządzenia i sprzęt do rehabilitacji, urządzenia 
i sprzęt do odnowy biologicznej, żele, pasty, elektrody, 
pasy, rękawiczki medyczne, odzież ochronna, ochronne 
nakrycia głowy, obuwie ochronne, akcesoria medyczne, 
sprzęt medyczny, sprzęt ogólnomedyczny, wózki inwa-

lidzkie, materiały opatrunkowe, dezynfekcja, mycie pielę-
gnacja, materiały szewne, materiały zabiegowe, produkty 
do sterylizacji, narzędzia chirurgiczne, testy laboratoryjne, 
szkło laboratoryjne, odczynniki laboratoryjne, druki me-
dyczne, druki akcydensowe, materiały biurowe, meble 
medyczne, akcesoria medyczne, kosmetyki, produkty za-
pachowe, dystrybutory wody, produkty do utrzymania 
higieny, produkty spożywcze, olejki konopne, pasty CBD, 
pasty CBG, produkty do aromaterapii, susz CBD, urządze-
nia do waporyzacji i akcesoria oraz wkłady do nich, Usługi 
sprzedaży hurtowej towarów: środki czystości, środki 
do dezynfekcji, podkłady medyczne, materiały higienicz-
ne, papiery USG, aparatura medyczna, urządzenia me-
dyczne, urządzenia i sprzęt kosmetyczny, urządzenia 
i sprzęt do salonów kosmetycznych, urządzenia i sprzęt 
do zabiegów z zakresu kosmetologii, urządzenia i sprzęt 
do rehabilitacji, urządzenia i sprzęt do odnowy biologicz-
nej, żele, pasty, elektrody, pasy, rękawiczki medyczne, 
odzież ochronna, ochronne nakrycia głowy, obuwie 
ochronne, akcesoria medyczne, sprzęt medyczny, sprzęt 
ogólnomedyczny, wózki inwalidzkie, materiały opatrun-
kowe, dezynfekcja, mycie pielęgnacja, materiały szewne, 
materiały zabiegowe, produkty do sterylizacji, narzędzia 
chirurgiczne, testy laboratoryjne, szkło laboratoryjne, od-
czynniki laboratoryjne, druki medyczne, druki akcydenso-
we, materiały biurowe, meble medyczne, akcesoria me-
dyczne, kosmetyki, produkty zapachowe, dystrybutory 
wody, produkty do utrzymania higieny, produkty spożyw-
cze, olejki konopne, pasty CBD, pasty CBG, produkty 
do aromaterapii, susz CBD, urządzenia do waporyzacji 
i akcesoria oraz wkłady do nich, Usługi sprzedaży detalicz-
nej towarów z branży kosmetycznej, odnowy biologicz-
nej i rehabilitacyjnej, Usługi sprzedaży hurtowej towarów 
z branży kosmetycznej, odnowy biologicznej i rehabilita-
cyjnej.

(210) 549109 (220) 2022 11 14
(731) KRASIŃSKI MAREK, Sobótka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PDCA Group Improvement begins with I.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach za-
rządzania personelem, Doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, Doradztwo w zakresie efektywności bizne-
sowej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania 
firmą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie opty-
malizacji procesów biznesowych, Doradztwo w zakresie 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczą-
ce korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nalnego, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo 
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zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 
Doradztwo związane z audytem, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Informacja handlowa, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Agencje 
reklamowe, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finan-
sowy, Audyt przedsiębiorstw, Badania rynku, Planowanie 
i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezenta-
cji w celach gospodarczych i reklamowych, Organizacja 
wyjazdów integracyjnych dla personelu i pracowników, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą w dziedzinie podróży służbowych, 41 Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzowane 
szkolenia, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia personelu, 
Szkolenie zaawansowane, Szkolenia w zakresie optymali-
zacji procesów biznesowych, Kursy szkoleniowe, Akredy-
tacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Organizowa-
nie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach szkole-
niowych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Produkcja filmów szkoleniowych, Usługi 
szkolenia personelu, Szkolenia dla dorosłych, Wypożycza-
nie materiałów szkoleniowych, Certyfikacja w odniesieniu 
do nagród edukacyjnych, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące audytu, Usługi edukacyjne, Nauczanie, Organi-
zowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa 
kongresów, Organizowanie i obsługa seminariów, Przygo-
towanie prezentacji do celów szkoleniowych, Organizacja 
szkoleń w postaci wyjazdów szkoleniowych, 42 Certyfika-
cja usług edukacyjnych, Kontrola jakości, Kontrola jakości 
usług, Kontrola i testowanie jakości, Kontrola jakości dla 
osób trzecich, Certyfikacja [kontrola jakości], Doradztwo 
techniczne w zakresie produkcji, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Audyt jakości, Doradz-
two techniczne, Badania techniczne, Projektowanie tech-
niczne, Doradztwo techniczne dotyczące testowania, Pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, Przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, Usługi w zakresie analizy przemysłowej.

(210) 549116 (220) 2022 11 14
(731) ŁUKOWA TOBACCO COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łukowa
(540) (znak słowny)
(540) ŁUKOWA TOBACCO
(510), (511) 34 Tytoń, Tytoń surowy, Tytoń w liściach, Tytoń 
do papierosów, Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, Wyroby 
tytoniowe, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu.

(210) 549118 (220) 2022 11 14
(731) ŁUKOWA TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łukowa
(540) (znak słowny)
(540) FTK
(510), (511) 34 Tytoń, Tytoń surowy, Tytoń w liściach, Tytoń 
do papierosów, Wyroby tytoniowe, Tytoń do fajek, Tytoń 
do palenia, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu.

(210) 549129 (220) 2022 11 15
(731) OBARSKI KRZYSZTOF HOBBY PRO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VMS

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Preparaty do klejenia, Kleje [klejenie], Kleje 
kontaktowe, Środki chemiczne do użytku w usuwaniu 
farby, Mieszanki do powlekania powierzchni [chemikalia], 
inne niż farby, Sole do barwienia metali, 2 Rozcieńczalni-
ki do lakierów, Rozcieńczalniki do farb, Benzyna lakowa 
do użytku jako rozcieńczalnik do farb, Terpentyna [ben-
zyna lakiernicza] do użytku jako rozcieńczalnik do lakie-
rów, Rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, Pigmenty, 
Pigmenty nieorganiczne, Pigmenty w proszku, Sykatywy 
[środki wysuszające] do farb, Pigmenty organiczne, Pig-
menty w postaci płynnej, Lakiery [farby], Powłoki przezro-
czyste stosowane jako farby, Lakiery, Farby i farby mocno 
rozcieńczone, Farby dyspersyjne, Farby olejne, Farby akry-
lowe, Substytut terpentyny do użytku jako rozcieńczalnik 
farb, Terpentyna [benzyna lakiernicza] do użytku jako 
rozcieńczalnik farb, Rozcieńczalniki do powłok, Powłoki, 
Farby, Powłoki akrylowe [farby], 16 Kleje do celów majster-
kowania, Kleje do użytku artystycznego, Pasta do mode-
lowania.

(210) 549130 (220) 2022 11 15
(731) NIEDZIELSKA KAROLINA DORADZTWO I SZKOLENIA 

PRAWNE, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H Kwadrans z HR

(531) 17.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Edukacja online z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapewnia-
nie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych  
online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputero-
wej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Orga-
nizacja webinariów.

(210) 549131 (220) 2022 11 15
(731) NIEDZIELSKA KAROLINA DORADZTWO I SZKOLENIA 

PRAWNE, Toruń
(540) (znak słowny)
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(540) Kwadrans z HR Karolina Niedzielska
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy eks-
tranetów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapewnianie 
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji edu-
kacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-
twem Internetu, Organizacja webinariów.

(210) 549132 (220) 2022 11 15
(731) NIEDZIELSKA KAROLINA DORADZTWO I SZKOLENIA 

PRAWNE, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfecta INSTYTUT KADR I PŁAC

(531) 20.01.03, 24.17.05, 24.17.06, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja we-
binariów.

(210) 549136 (220) 2022 11 15
(731) BAJURKO ELŻBIETA EFEMEE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EFEMEE
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych.

(210) 549137 (220) 2022 11 15
(731) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUTSA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 Noże, Przyrządy tnące [narzędzia ręczne], Sztuć-
ce, Noże, widelce, łyżki, 21 Deski do krojenia chleba, Garnki, For-
my i foremki [przybory kuchenne], Przybory kuchenne, Patelnie.

(210) 549148 (220) 2022 11 15
(731) FAPP TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAPP TRANS

(531) 26.04.01, 26.05.04, 26.15.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 39 Transport samochodami ciężarowymi surow-
ców i wyrobów gotowych, informacja o transporcie, pośred-
nictwo w transporcie, rezerwacja transportu.

(210) 549150 (220) 2022 11 15
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTULIJA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Lotiony 
do celów kosmetycznych, Peelingi do celów kosmetycznych, La-
kiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Anty-
perspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, 
Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czysz-
czenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Prepa-
raty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i ko-
smetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, Kosmetyki w formie past, 5 Kosmetyki lecznicze, Pro-
dukty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty 
witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minera-
łów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty 
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szcze-
pionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odka-
żające, Produkty weterynaryjne, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Chirurgiczne opatrunki gipsowe, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych, 10 Aparaty i instru-
menty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, 
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przy-
borniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże 
elastyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów me-
dycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.



Nr  ZT50/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 67

(210) 549154 (220) 2022 11 15
(731) DENIS DARIUSZ, Łochów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAR-BUS

(531) 01.17.25, 26.01.02, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 12 Amortyzatory do zawieszeń pojazdów, Auto-
kary, Antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, Błotniki, 
Ciężarówki, Ciężarki do wyważania kół pojazdów, Czopy osi 
pojazdów, Dętki do opon pneumatycznych, Drążki skrętne 
do pojazdów, Drzwi do pojazdów, Hamulce do pojazdów, Kie-
rownice, Kierownice [części do pojazdów], Kierownice pojazdów, 
Kierunkowskazy do pojazdów, Klaksony do pojazdów, Klatki 
transportowe, Klipsy przystosowane do mocowania części sa-
mochodowych do nadwozi, Kolce do opon, Kołpaki, Lusterka 
boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Łańcuchy do samo-
chodów [przeciwpoślizgowe], Łańcuchy przeciwpoślizgowe, 
Łaty do opon, Maski do pojazdów, Maski silników do pojazdów, 
Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Motocykle, 
Motorowery, Nadwozia pojazdów, Nadwozia samochodowe, Na-
krętki do szpilek piast w kołach pojazdów, Napinacze do szprych 
do kół, Nóżki motocyklowe, Obręcze do piast kół, Obręcze kół 
pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów, Opony do po-
jazdów, Opony do pojazdów mechanicznych, Opony pełne 
do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, Osie pojazdów, Osłony 
przeciwsłoneczne do przednich szyb samochodów, Pasy bez-
pieczeństwa do siedzeń do samochodów osobowych, Pianko-
we wkładki do opon, Piasty kół pojazdów, Płytki cierne hamulca 
do pojazdów, Poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa 
w samochodach], Podwozia pojazdów, Podwozia samochodów, 
Pojazdy [skutery] śnieżne, Pokrowce na kierownice pojazdów, 
Dopasowane pokrowce na kierownice do pojazdów, Pokrowce 
na koła zapasowe, Pokrowce na siedzenia samochodów, Resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, Resory [sprężyny] zawie-
szenia pojazdów, Samochody (Amortyzatory do -), Samochody 
kempingowe, Samochody holownicze [pomocy drogowej], 
Samochody sportowe, Samochody terenowe, Samochody wy-
ścigowe, Siedzenia do pojazdów, Silniki do pojazdów lądowych, 
Samochodowe skrzynie biegów, Skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, Spojlery do pojazdów, Sygnalizatory jazdy wstecz 
do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Szyby przednie 
do pojazdów, Szyby do pojazdów, Tapicerka do pojazdów, Tar-
cze hamulcowe do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, 
Uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, Urządzenia i in-
stalacje do transportu linowego, Wały napędowe do pojazdów 
lądowych, Wentyle do opon pojazdów, Wózki transportowe, Wy-
cieraczki do przednich szyb samochodów, Wycieraczki do lamp 
przednich samochodu, Zagłówki samochodowe, Zapalniczki sa-
mochodowe, Zapinki kołkowe do masek samochodowych, Zde-
rzaki do pojazdów, Zderzaki samochodowe, Zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, 
Złącza do przyczep do pojazdów, 39 Dostawa towarów, Eskor-
towanie podróżnych, Holowanie, Informacja o transporcie, Logi-
styka transportu, Pakowanie towarów, Parkowanie samochodów, 
Pojazdy (wypożyczanie -), Przechowywanie łodzi, Przenoszenie, 
przewóz bagaży, Przewożenie, Autobusowe usługi transportowe, 
Transport autobusowy, Transport pasażerów i ich bagażu, Trans-
port pasażerów autobusami, Udzielanie wskazówek o trasie do-

jazdu do celów podróży, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, 
Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi 
transportu autobusami, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Wynajem autokarów, Przewóz samochodami ciężaro-
wymi, Rezerwacja transportu, Składowanie towarów, Spedycja.

(210) 549156 (220) 2022 11 15
(731) NOWAK MAGDALENA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wealth Management Services

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
36 Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, 
45 Mediacje, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 549158 (220) 2022 11 15
(731) BUTRYKOWSKI PIOTR, Września
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBO AUTOMATION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.05.18, 15.07.01
(510), (511) 9 Instalacje elektryczne, Urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Sterowniki automa-
tyki przemysłowej, Aparatura i urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, 37 Usługi instalacyjne: instalacji 
elektrycznych, urządzeń mierzących, wykrywających, moni-
torujących i kontrolujących, sterowników automatyki przemy-
słowej, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Naprawy i konserwacja: instalacji elektrycznych, 
urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących i kon-
trolujących, sterowników automatyki przemysłowej, aparatu-
ry i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
Czyszczenie: instalacji elektrycznych, urządzeń mierzących, 
wykrywających, monitorujących i kontrolujących, sterowni-
ków automatyki przemysłowej, aparatury i urządzeń do stero-
wania przepływu energii elektrycznej.

(210) 549164 (220) 2022 11 15
(731) FOMENKO OLEKSII, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olinga
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.15, 
02.09.15

(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja szkoleń, Kur-
sy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 44 Masaże, Informacje 
dotyczące masażu, Usługi masażu stóp, Usługi konsultacji 
związane z masażami, Opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, Masaż sportowy, Masaż gorącymi kamie-
niami, Usługi masażu w trakcie ciąży, Doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia.

(210) 549165 (220) 2022 11 15
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KOKOSOWE 

Z EGZOTYCZNEJ PLAŻY JAKOŚĆ GWARANTUJĘ 
OSOBIŚCIE Z. GRYCAN BEZ GLUTENU

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 19.03.01, 19.03.25, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08

(510), (511) 30 Lody, Desery lodowe, Sorbety, Desery z sor-
betów.

(210) 549166 (220) 2022 11 15
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ BIAŁA CZEKOLADA 

Z KAWAŁKAMI AKSAMITNEJ CZEKOLADY JAKOŚĆ 
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z. GRYCAN BEZ GLUTENU

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 19.03.25, 26.01.01, 26.01.15, 
26.01.18, 08.01.18, 26.11.03, 26.11.08

(510), (511) 30 Lody, desery lodowe.

(210) 549167 (220) 2022 11 15
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet Malina Banan 

Pomarańcza JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE 
Z GRYCAN VEGAN BEZ GLUTENY BEZ LAKTOZY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 19.03.01, 19.03.25, 26.01.15, 
26.01.18, 05.07.08, 05.07.11, 05.07.18

(510), (511) 30 Sorbety, Desery z sorbetów, Lody, Desery lo-
dowe.

(210) 549168 (220) 2022 11 15
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ ŚLIWKA 

W CZEKOLADZIE WYTWORNA KOMPOZYCJA JAKOŚĆ 
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z. GRYCAN BEZ GLUTENU

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 19.03.25, 08.01.18, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08

(510), (511) 30 Lody, Lody deserowe.
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(210) 549170 (220) 2022 11 15
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ ORZECH WŁOSKI 

Z WYBORNYMI ORZECHAMI JAKOŚĆ GWARANTUJĘ 
OSOBIŚCIE Z. GRYCAN BEZ GLUTENU

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 19.03.25, 08.01.18, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08

(510), (511) 30 Lody, Desery lodowe.

(210) 549172 (220) 2022 11 15
(731) BARTOSZEK HALINA, Huddinge, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESIGNER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07, 05.05.20, 26.13.01
(510), (511) 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja broszur, Pu-
blikacja czasopism, Publikacja drukowanych książek tele-
fonicznych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i reda-
gowanie książek, Publikacja i wydawanie prac naukowych 
związanych z technologią medyczną, Publikacja kalendarzy, 
Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja map 
geograficznych, Publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów dru-
kowanych, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja 
prac naukowych, Publikacja recenzji online w dziedzinie 
rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elektro-
nicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacja 
wyników badań klinicznych.

(210) 549173 (220) 2022 11 15
(731) GHELAMCO TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) VIBE

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów 
a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], alma-
nachy [roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny 
informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], 
etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kart-
ki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły 
piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, 
mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do ry-
sowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawio-
ne lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy], papier 
do zawijania, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pod-
kładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka kartonowe 
lub papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki do fotografii, 
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe, to-
rebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, ulotki, wstążki papierowe, zeszyty do pisania lub 
rysowania, znaczki pocztowe, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, papierowe materiały biurowe, segregatory [mate-
riały biurowe], materiały piśmienne, kleje do celów biurowych 
lub domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle 
do malowania, maszyny do pisania i artykuły biurowe [z wy-
jątkiem mebli], materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wy-
jątkiem przyrządów], materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 
materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Rękawiczki, 
Paski tekstylne, Krawaty, Apaszki, Szale, Odzież reklamowa, 
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Admi-
nistrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Usługi 
menedżerskie, Usługi badania rynku, w tym w celach handlo-
wych, Promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym 
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywko-
wych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z branży 
odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pa-
miątkami i upominkami, Organizowanie aukcji, Organizowa-
nie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz 
związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobran-
żowym, galerii handlowej i supermarkecie, Wynajmowanie 
sprzętu biurowego, Dobór personelu za pomocą testów, Wy-
najmowanie dystrybutorów automatycznych, Prowadzenie 
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], 36 Ubezpieczenia, Działal-
ność finansowa, Bankowość, Ubezpieczenia majątkowe [nie-
ruchomości], Usługi w zakresie nieruchomości związane z za-
rządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Ubezpiecze-
nia budynków, Ubezpieczenia hipoteczne, Analizy finansowe, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Operacje i usługi finan-
sowe, Usługi kredytowe, Administrowanie i zarządzanie nieru-
chomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, 
hotelowymi i rozrywkowymi, Pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, Pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, 
Prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, Emisja i obsługa 
bonów wartościowych i kart kredytowych, Usługi wyceny 
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finansowej, Prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, 
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieru-
chomości, Sponsorowanie finansowe, Wycena dzieł sztuki, 
Przyjmowanie przedmiotów w depozyt, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Badania rynku nieruchomości, Usługi bankoma-
tów, Prowadzenie punktów wyceny biżuterii, Prowadzenie 
kantorów wymiany walut, 37 Usługi budowlane, Naprawy 
betonu, Naprawy elementów betonowych, Usługi instalacyj-
ne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Montaż i naprawy budynków i budowli, Na-
prawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, Informacja 
budowlana, Sprzątanie budynków, Usługi punktów pralni-
czych, Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 
Konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, Budowa 
i naprawy obiektów magazynowych, Instalacja, konserwacja 
i naprawy maszyn, Montaż rusztowań, Mycie okien, Insta-
lowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych 
i chłodniczych, Naprawa i wymiana opon samochodowych, 
Instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i an-
tywłamaniowych, Instalowanie i naprawy urządzeń łączności, 
w tym telefonów, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
sportowe, Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 
Usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgiel-
ni, sal kinowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie loterii, Organizowanie zawodów sportowych, 
Wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, Organizo-
wanie i prowadzenie dyskotek, Organizowanie festiwali sztuki, 
w tym festiwali filmowych, Usługi klubów sportowych, Or-
ganizowanie konkursów rozrywkowych, Usługi lunaparków, 
Kultura fizyczna, Organizowanie konkursów piękności, Muzea, 
Planowanie przyjęć, Informacja o wypoczynku, Zapewnianie 
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego, Filmowanie, Reportaże fotograficzne, 
Usługi związane z wystawami sztuki, 42 Usługi w zakresie ba-
dań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, Anali-
zy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepsza-
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Budowa 
i analizy systemów komputerowych, Badanie i udoskonalanie 
nowych produktów, Dekoracja wnętrz, Wypożyczanie kom-
puterów, Konserwacja oprogramowania komputerów, Usługi 
grafiki artystycznej, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, 
Projektowanie budowlane, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Dostarczanie potraw 
i napojów, Usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, 
Opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, Zapew-
nianie opieki nad dziećmi po szkole, Usługi opieki nad dziećmi 
świadczone w obiektach handlowych, Wypożyczanie kon-
strukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad, 
45 Informacja o modzie, Opieka prawna, Administrowanie 
prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki, Usługi w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 549180 (220) 2022 11 15
(731) SZEWCZYK MACIEJ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GA GÓRALSKA AMBASADA

(531) 24.01.05, 06.01.01, 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi hotelarskie, Usługi pensjonatów, do-
mów turystycznych, domów wczasowych i moteli, Usługi 
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, 
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania (-udostępnianie), Usługi wynajmowania sal, 
obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja i konferen-
cje, Usługi kawiarni, stołówek, Usługi restauracyjne i barowe, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi kateringowe.

(210) 549192 (220) 2022 11 16
(731) FINKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiNKO Gruppo Kowalczyk

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Aluminiowe drzwi do mieszkań, Aluminiowe 
drzwi ogrodowe, Aluminiowe powłoki do fasad, Aluminio-
we profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub 
informacyjnych, Aluminiowe ramy do okien przesuwnych, 
Drut aluminiowy, Drzwi aluminiowe, Półprodukty z alumi-
nium lub jego stopów, Okna aluminiowe, Profile aluminio-
we, 19 Ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, Nie-
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drewniane 
ramy okien, Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi drewniane, 
Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z ma-
teriałów niemetalowych, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 
Zespoły okienne (ramy niemetalowe -), Szkło płaskie [okien-
ne] do budynków, Szkło okienne, Szklane drzwi przezroczy-
ste do budynków, Szklane drzwi do budynków, Skrzynkowe 
(okna -) niemetalowe, Ramy okienne z tworzyw sztucznych, 
Pionowo unoszone drzwi rolkowe [niemetalowe], Panele 
szklane do okien, Panele szklane do drzwi, Okna żaluzjowe 
niemetalowe, Okna żaluzjowe ze szkła do budynków, Okna 
witrażowe, Okna winylowe, Okna przesuwne w płaszczyźnie 
pionowej, nie z metalu, Okna niemetalowe, Okna pancerne 
posiadające niemetalowe ramy, Okna dachowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, Okna dachowe (nie z metalu), Nieme-
talowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe 
futryny do drzwi ochronnych do budynków, Niemetalowe 
futryny do drzwi, Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, 
Niemetalowe drzwi obrotowe, Futryny (niemetalowe -) 
do szklanych drzwi, Futryny drzwiowe niemetalowe, Fu-
tryny drzwiowe drewniane, Fasady okien (niemetalowe), 
Elementy ze szkła do szklenia, Elementy szklane do okien, 
Drzwiowe (ościeżnice -) niemetalowe, Drzwi wykonane 
z plastiku do budynków, Drzwi winylowe, Drzwi wahadłowe 
niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi przesuwne, niemetalo-
we, Drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, Drzwi oszklo-
ne, niemetalowe, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drzwi 
(niemetalowe -) do użytku w garażach, Drzwi ochronne 
niemetalowe, 37 Wymiana ram okiennych, Wymiana okien, 
Szklenie okien, Naprawa okien, Naprawa i izolacja połączeń 
okiennych, Montaż okuć okiennych, Montaż i naprawa żaluzji 
okiennych, Montaż drzwi i okien, Malowanie ram okiennych, 
Konserwacja okien, Izolacja termiczna okien, Instalowanie 
ram okiennych, Instalowanie okien, Instalowanie i naprawia-
nie rolet okiennych, Instalacja folii okiennych, Naprawa rolet 
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okiennych, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i na-
prawy szyb, okien i rolet, Instalacja urządzeń do otwierania 
i zamykania drzwi, Montaż okuć do drzwi, Naprawa ościeżnic 
drzwiowych, Instalacja samozamykaczy do drzwi.

(210) 549229 (220) 2022 11 16
(731) LASKOWSKI RADOSŁAW EKLUND, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) KARKRAFT
(510), (511) 12 Chlapacze do pojazdów, Części do modyfi-
kowania karoserii samochodowych sprzedawane w postaci 
zestawów, Dopasowane pokrowce na kierownice do po-
jazdów, Dopasowane pokrowce na samochody osobowe, 
Dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku w samocho-
dach, Elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, 
Foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, Gałki dźwigni 
zmiany biegów do pojazdów lądowych, Gałki kierownicy 
do samochodów, Haki holownicze, Klipsy przystosowane 
do mocowania części samochodowych do nadwozi, Kor-
ki do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, Lusterka 
wsteczne do zamontowania wewnątrz, Mieszki na dźwi-
gnię zmiany biegów, Ochraniacze na klamki samochodowe 
do zapobiegania zarysowaniom, Osłony do przyczep, Osło-
ny i daszki przeciwsłoneczne do samochodów osobowych, 
Osłony na kierownicę do samochodów, Osłony na zderzaki 
z metalu do pojazdów, Osłony obręczy koła do samocho-
dów, Osłony przeciwsłoneczne do przednich szyb samo-
chodów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Osłony 
siedzeń samochodowych, Owiewki szyb bocznych do sa-
mochodów, Pióra wycieraczek do przednich szyb, Podło-
kietniki do pojazdów, Podłokietniki do siedzeń samocho-
dowych, Poduszki na siedzenia do samochodów, Poduszki 
na siedzenia samochodowe, Pojemniki na drobiazgi do sa-
mochodów, Pojemniki na drobiazgi do siedzeń samochodo-
wych, Pojemniki do bagażników dachowych do pojazdów 
lądowych, Pojemniki na drobiazgi do używania w bagażni-
kach samochodowych, Pojemniki przystosowane do użytku 
w bagażnikach pojazdów, Pokrowce na siedzenia samocho-
dów, Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane 
lub dopasowane], Pokrycia pasów bezpieczeństwa do sie-
dzeń samochodowych, Popielniczki do pojazdów, Ramki 
do tablic rejestracyjnych, Siłowniki pneumatyczne lub hy-
drauliczne liniowe do pojazdów lądowych, Spojlery do sa-
mochodów, Uchwyty do kubków do picia przystosowane 
do samochodów, Uchwyty na parasole do samochodów, 
Uchwyty na pasy bezpieczeństwa dla dzieci do foteli samo-
chodowych, Urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem 
do opon samochodowych, Usuwalne haki kulowe do pojaz-
dów, Wycieraczki do przednich szyb samochodów, Wypukłe 
lusterka martwego pola do samochodów, Zagłówki do sie-
dzeń do samochodów osobowych, Sprzęt oraz urządzenia 
antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Adaptery 
do piór wycieraczek do pojazdów, Mieszki dźwigni zmiany 
biegów dla samochodów, Ochraniacze przed zadrapaniem 
do pojazdów, Ochraniacze zderzaków do pojazdów, Ochron-
ne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, Ochronne 
osłony termiczne do pojazdów, Ochronne pokrowce do po-
jazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojazdów 
[dopasowane], Ochronne pokrycia do siedzeń pojazdów 
[dopasowane], Organizery do tyłów siedzeń specjalnie przy-
stosowane do użytku w samochodach, Osłony kierownicy, 
Osłony [listwy] na nadkola, Osłony na otwory głośników 
w pojazdach, Osłony ochronne do pojazdów [ukształtowa-
ne], Osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, Osłony przeciw-
wiatrowe do pojazdów, Paski ochronne do drzwi pojazdów, 
Paski ochronne do karoserii pojazdów, Paski ochronne z ele-

mentami odblaskowymi do drzwi pojazdów, Pojemniki przy-
stosowane do użytku we wnętrzach pojazdów, Pokrowce 
na kierownice pojazdów, Pokrowce na pojazdy [dopasowa-
ne], Pokrowce na pojazdy [ukształtowane], Pokrowce na sie-
dzenia [dopasowane] do pojazdów, Pokrowce na siedzenia 
pojazdów [dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów 
[ukształtowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrow-
ce na zagłówki do pojazdów, Pokrycia ochronne do siedzeń 
pojazdów [ukształtowane], Popielniczki do samochodów, 
Poszerzenia nadkoli do pojazdów lądowych, Przenośne fo-
teliki dziecięce do samochodów, Przenośne siedzenia dla 
dzieci do pojazdów, Przewody paliwowe do pojazdów, 
Schowki do samochodów, Siatki bagażowe do pojazdów, 
Spoilery do pojazdów, Stojaki na napoje do pojazdów, Tacki 
do siedzeń przystosowane do użytku w pojazdach, Uchwyty 
do toreb plastikowych przystosowane do użytku w pojaz-
dach, Ukształtowane maty do pojazdów, Żaluzje przystoso-
wane do pojazdów.

(210) 549233 (220) 2022 11 16
(731) STUDIO PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP STUDIO PODATKI

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
36 Usługi w zakresie nieruchomości, 45 Usługi prawne.

(210) 549234 (220) 2022 11 16
(731) FOOD FESTIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA FOOD HALL

(531) 25.01.09, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Reklamy online, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, 
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Marketing internetowy, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Reklama i marketing, 39 Dostawa 
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
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do spożycia, Dostarczanie żywności przez restauracje, Usługi 
w zakresie dostarczania żywności, 43 Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków, Bary.

(210) 549235 (220) 2022 11 16
(731) FOOD FESTIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA FOOD HALL

(531) 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklamy online, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, 
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Marketing internetowy, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Reklama i marketing, 39 Dostawa 
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Dostarczanie żywności przez restauracje, Usługi 
w zakresie dostarczania żywności, 43 Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków, Bary.

(210) 549236 (220) 2022 11 16
(731) SFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD TOWN

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklamy online, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, 
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 

konsumenckiej], Marketing internetowy, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Reklama i marketing, 39 Dostawa 
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Dostarczanie żywności przez restauracje, Usługi 
w zakresie dostarczania żywności, 43 Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków, Bary.

(210) 549237 (220) 2022 11 16
(731) SFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD TOWN

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Reklamy online, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, 
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Marketing internetowy, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Reklama i marketing, 39 Dostawa 
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Dostarczanie żywności przez restauracje, Usługi 
w zakresie dostarczania żywności, 43 Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków, Bary.

(210) 549238 (220) 2022 11 16
(731) DUDKO YULIIA BEAUTY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURA AURA BEAUTY

(531) 26.04.16, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
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(210) 549239 (220) 2022 11 16
(731) DGTL KIBIL PIECUCH I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DGTL

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne 
[ładowalne], Utrwalone na nośnikach informacje i dane,  
E-booki, Książki elektroniczne do pobrania, Książki w forma-
cie cyfrowym do pobierania z Internetu, Podcasty, 16 Mate-
riały drukarskie i introligatorskie, Broszury, Drukowane arku-
sze informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Druko-
wane ulotki informacyjne, Materiały do pisania, Monografie, 
Notatniki, Papier firmowy, Publikacje edukacyjne, Raporty, 
Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Druko-
wane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
Książki, Publikacje drukowane, Materiały drukowane, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu, 
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Bada-
nia rynkowe, Analizy gospodarcze, Opracowywanie spra-
wozdań i badań rynkowych, Raporty i badania rynkowe, 
Usługi w zakresie badań w dziedzinie działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej i zarządzania nią, Wycena firm, 
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, 
36 Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo podatko-
we [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo w za-
kresie podatków dochodowych, Konsultacje podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Ocena i wycena po-
datkowa, Ocena podatkowa, Usługi finansowe, monetarne 
i bankowe, Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachun-
ków], Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [fi-
nansowe], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], Planowanie podatkowe [nie księ-
gowe], Usługi związane z podatkami [nie księgowość], Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, 41 Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publi-
kowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie książek, Publikowanie książek 
i recenzji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publiko-
wanie tekstów, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Konferencje (Or-
ganizowanie i prowadzenie -), Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie 
warsztatów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenie 
w zakresie podatków, Usługi edukacyjne dla dorosłych doty-
czące prawa, Usługi szkoleniowe dla biznesu, 45 Usługi 
prawne, Badania prawne, Badania w zakresie własności inte-
lektualnej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji 
prawnych, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności 
intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania pa-
tentów, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektu-
alnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towa-

rowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Do-
radztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodat-
kowania, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyj-
ną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne 
związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradz-
two prawne związane z prawami własności intelektualnej, 
Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Do-
radztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie paten-
tów, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo związane z li-
cencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo 
związane z ochroną patentową, Doradztwo związane 
z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane 
z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane 
z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z re-
jestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doręczanie 
pism i orzeczeń w postępowaniu sądowym, Dostarczanie 
informacji prawnych, Egzekwowanie praw do własności inte-
lektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, 
Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autor-
skiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Kompilacja 
informacji prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje z za-
kresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów 
filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjo-
nowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjo-
nowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], 
Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi 
prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi praw-
ne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektu-
alnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków 
towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własno-
ści przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw związanych z programami, produkcjami 
i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi praw-
ne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wyko-
rzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Li-
cencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i tele-
wizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie zastosowań pa-
tentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towa-
rowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Monitoro-
wanie znaków towarowych [usługi prawne], Porady prawne 
i zastępstwo procesowe, Pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonal-
ne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw au-
torskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z narusze-
niem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze doty-
czące zagadnień prawnych, Programy komputerowe (licen-
cjonowanie -) [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen 
[usługi prawne], Składanie wniosków o rejestrację wzorów, 
Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, Udostępnia-
nie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi 
adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi doradcze dotyczące 
licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze 
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w zakresie nazw domen, Usługi doradcze w zakresie prawa, 
Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradz-
two prawne], Usługi doradcze związane z rejestracją, Usługi 
doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, 
Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej w dzie-
dzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, 
Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych, Usługi informacji prawnej, Usługi infor-
macyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi kancelarii pa-
tentowych, Usługi licencjonowania związane z prawami 
do przedstawień [usługi prawne], Usługi licencjonowania 
związane z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi moni-
torowania prawnego, Usługi monitorowania znaków towaro-
wych, Usługi monitorowania znaków towarowych do celów 
doradztwa prawnego, Usługi prawne dotyczące licencji, 
Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne doty-
czące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne 
dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne do-
tyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne doty-
czące testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne 
świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi praw-
ne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie testa-
mentów, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne 
w zakresie procedur związanych z prawami własności prze-
mysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporzą-
dzania umów związanych z prawami własności intelektual-
nej, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyj-
nymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytu-
łu ubezpieczeń społecznych, Usługi prawne związane z li-
cencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysło-
wej i praw autorskich, Usługi prawne związane z ochroną 
i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmo-
wych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi praw-
ne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi 
prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych 
związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo 
i muzycznymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, Usługi radców prawnych, Usługi rejestracyjne 
(prawne), Usługi rzeczników patentowych, Usługi w zakresie 
badań prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, 
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie re-
jestracji nazw domen, Usługi w zakresie sporów sądowych, 
Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi 
związane z ochroną własności przemysłowej, Usługi związa-
ne z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi 
związane z własnością intelektualną, Zarządzanie i wykorzy-
stywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi 
prawne].

(210) 549240 (220) 2022 11 16
(731) PROBETREUUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) proBetreuung opieka osób starszych

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Domowa opieka pielęgniarska, Doradztwo 
dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdro-
wia], 45 Świadczenie niemedycznych usług opieki domowej 
dla osób fizycznych, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka 
osobista], Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
Opieka zastępcza, Usługi dotrzymywania towarzystwa oso-
bom starszym i niepełnosprawnym, Usługi w zakresie opieki.

(210) 549241 (220) 2022 11 16
(731) DGTL KIBIL PIECUCH I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DGTL

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne 
[ładowalne], Utrwalone na nośnikach informacje i dane, E-
-booki, Książki elektroniczne do pobrania, Książki w formacie 
cyfrowym do pobierania z Internetu, Podcasty, 16 Materiały 
drukarskie i introligatorskie, Broszury, Drukowane arkusze in-
formacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Materiały do pisania, Monografie, Notat-
niki, Papier firmowy, Publikacje edukacyjne, Raporty, Teczki 
[artykuły biurowe], Terminarze, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Książki, 
Publikacje drukowane, Materiały drukowane, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania doty-
czące działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu, Usłu-
gi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Analizy gospodarcze, Opracowywanie sprawozdań 
i badań rynkowych, Raporty i badania rynkowe, Usługi w za-
kresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi dorad-
cze i informacyjne w zakresie organizowania działalności go-
spodarczej i zarządzania nią, Wycena firm, Usługi doradcze 
związane z transakcjami handlowymi, 36 Doradztwo finan-
sowe w zakresie podatków, Doradztwo podatkowe [nie do-
tyczy księgowości], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków], Doradztwo w zakresie podatków do-
chodowych, Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadze-
nia rachunków], Ocena i wycena podatkowa, Ocena podat-
kowa, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Doradztwo 
podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo w za-
kresie podatków dochodowych [finansowe], Konsultowanie 
zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Planowanie podatkowe [nie księgowe], Usługi związane 
z podatkami [nie księgowość], Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Publikowanie, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie 
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książek, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie tekstów, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie szkoleń bizneso-
wych, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Szkolenie w zakresie podatków, Usługi edukacyj-
ne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi szkoleniowe dla 
biznesu, 45 Doradztwo prawne związane z transakcjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi prawne, Badania prawne, 
Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania [wyszu-
kiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo doty-
czące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo 
dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące 
ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące 
udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące 
własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne 
związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i spor-
tami, Doradztwo prawne związane z prawami własności in-
telektualnej, Doradztwo w kwestiach praw własności prze-
mysłowej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo 
w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie paten-
tów, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doradz-
two w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo 
związane z licencjonowaniem oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Do-
radztwo związane z ochroną patentową, Doradztwo związa-
ne z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane 
z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane 
z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z re-
jestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doręczanie 
pism i orzeczeń w postępowaniu sądowym, Dostarczanie 
informacji prawnych, Egzekwowanie praw do własności inte-
lektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, 
Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autor-
skiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Kompilacja 
informacji prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje z za-
kresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów 
filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjo-
nowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjo-
nowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], 
Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi 
prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi praw-
ne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektu-
alnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków 
towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własno-
ści przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw związanych z programami, produkcjami 
i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi praw-
ne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wyko-
rzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Li-
cencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i tele-
wizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towaro-
wych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Monitoro-
wanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa 

prawnego, Monitorowanie znaków towarowych [usługi 
prawne], Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedu-
rach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze związane z li-
cencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi do-
radcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi do-
radcze związane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Licen-
cjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], 
Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Składanie wnio-
sków o rejestrację wzorów, Świadczenie usług w zakresie ba-
dań prawnych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu 
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Udostęp-
nianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi adwokackie, Usługi 
adwokatów, Usługi doradcze dotyczące praw własności inte-
lektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania wła-
sności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie nazw do-
men, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usłu-
gi doradcze związane z rejestracją, Usługi doradcze związa-
ne z prawami autorskimi, Usługi doradztwa w zakresie wła-
sności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi do-
radztwa w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie 
patentów i zastosowań patentowych, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi 
informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne 
w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne 
w zakresie praw konsumenta, Usługi kancelarii patentowych, 
Usługi licencjonowania związane z prawami do przedsta-
wień [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane 
z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych, 
Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne doty-
czące licencji, Usługi prawne dotyczące praw własności inte-
lektualnej, Usługi prawne dotyczące nabywania własności 
intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi 
prawne pro bono, Usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigra-
cji, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne 
w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie procedur 
związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi praw-
ne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związa-
nych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne z za-
kresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania 
i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń spo-
łecznych, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw 
autorskich, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw do transmisji, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi praw-
ne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich 
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycz-
nych, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami au-
torskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem 
tych praw, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, Usługi radców prawnych, Usługi rejestracyjne (praw-
ne), Usługi rzeczników patentowych, Usługi w zakresie alter-
natywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi 
w zakresie badań prawnych, Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi 
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w zakresie rejestracji nazw domen, Usługi w zakresie rejestra-
cji firm, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia 
prawnego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądo-
wych, Usługi związane z ochroną własności przemysłowej, 
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie 
na rzecz osób trzecich [usługi prawne].

(210) 549242 (220) 2022 11 16
(731) MATULA ADRIAN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) mKursy
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowe-
go, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodo-
wego, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania da-
nych elektronicznych, Edukacja i szkolenia związane z ochro-
ną natury i środowiskiem, Kształcenie i szkolenia w dziedzi-
nie muzyki i rozrywki, Kursy samoświadomości [szkolenia], 
Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie 
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Orga-
nizowanie programów szkolenia dla młodzieży związanych 
z przemysłem narzędziowym, Organizowanie programów 
szkolenia młodzieży, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publiko-
wanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa pu-
blicznego i spraw socjalnych, Skomputeryzowane szkolenia 
w dziedzinie doradztwa zawodowego, Skomputeryzowane 
szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie przetwarzania 
danych, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia związane z finansami, 
Szkolenia związane z przetwarzaniem danych, Usługi szko-
lenia zawodowego, Usługi szkolenia personelu, Usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, orga-
nizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi 
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi 
w zakresie szkolenia zawodowego, Kursy edukacyjne doty-
czące finansów, Kursy instruktażowe, Kursy językowe, Kursy 
korespondencyjne, Kursy edukacyjne związane z automaty-
zacją, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, Kursy 
korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy rozwijające 
umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe, Kursy szko-
leniowe dotyczące księgowości, Kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy szkole-
niowe w dziedzinie bankowości, Kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie prawa, Kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, Kursy 
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe 
dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe w formie 
pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy 
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe 
związane z analizą systemów, Kursy szkoleniowe związane 
z projektowaniem baz danych, Kursy szkoleniowe związane 
ze sprzętem komputerowym, Kursy szkoleniowe związane 
z obsługą klienta, Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, 
Kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, 
Kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu kom-

puterowego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Podyplo-
mowe kursy szkoleniowe związane ze studiami z zakresu za-
rządzania, Podyplomowe kursy szkoleniowe, Usługi edukacji 
w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy koresponden-
cyjne, Usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy 
instruktażowe, Budowanie zespołu (edukacja), Doradztwo 
zawodowe [edukacja], Edukacja, Edukacja dorosłych, Infor-
macje dotyczące edukacji, Informacje o edukacji, Edukacja 
językowa, Edukacja [nauczanie], Edukacja prawna, Edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Interne-
tu czy ekstranetów, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Eduka-
cja w dziedzinie posługiwania się komputerami, Edukacja 
w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja zawodowa, 
Organizacja egzaminów [edukacja], Organizowanie konkur-
sów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów [edu-
kacja lub rozrywka], Sympozja związane z edukacją, Udzie-
lanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach 
związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi szkół [edukacja], 
Wyższe uczelnie [edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzie-
ci [rozrywka / edukacja], Usługi edukacyjne związane z nauką 
języków obcych.

(210) 549249 (220) 2022 11 16
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez INSTYTUT 

POKOLENIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instytut POKOLENIA

(531) 02.07.01, 02.07.23, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
42 Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 549290 (220) 2022 11 17
(731) EKO - TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOROVE TARASY

(531) 05.01.16, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Ana-
lizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostar-
czanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji 
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marketingowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Informacja marketingowa, Kam-
panie marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, Opracowanie koncepcji marketingowych, 
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, Planowanie strate-
gii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, Projektowanie ma-
teriałów reklamowych, Promocja sprzedaży, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywa-
nie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie 
reklam, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamo-
wych online, Reklama, Reklama i marketing, Reklamy online, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe do-
tyczące nieruchomości, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzeda-
ży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie re-
klamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Wyda-
wanie ulotek reklamowych, 36 Administrowanie finansami, 
Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura po-
średnictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Działalność finansowa, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie pro-
jektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloper-
skich, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieru-
chomości, Home banking, Nabywanie gruntów przeznaczo-
nych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trze-
cich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Orga-
nizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organi-
zowanie wynajmu mieszkań, Planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finansowe, Pobiera-
nie czynszów, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywa-
nia nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Inter-
netu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzie-
lanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie ko-
mercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące na-
bywania nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi dorad-
cze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa 
związane z kredytem, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy 
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieru-
chomości i budynków, Usługi finansowe i monetarne, Usługi 
inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 

Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania grun-
tu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi 
nabywania nieruchomości, Usługi planowania finansowego 
związane z projektami budowlanymi, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi towarzystw budowlanych, 
Usługi towarzystw budowlanych dotyczące finansów, Usługi 
w zakresie finansów handlowych, Usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nierucho-
mościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli 
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detaliczne-
go, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiekta-
mi rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, Wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem 
sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarzą-
dzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie finan-
sowe kosztami użytkowania budynków, Zarządzanie finanso-
we projektami budowlanymi, Zarządzanie finansowe projek-
tami renowacji budynków, Zarządzanie finansowe rachunka-
mi bieżącymi, Zarządzanie finansowe rachunkami pieniężny-
mi, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, Za-
rządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budyn-
ków, Budowa i naprawa magazynów, Budowa kompleksów 
biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budo-
wa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budo-
wa obiektów publicznych, Budowanie domów, Budowanie 
nieruchomości, Budowlana (Informacja -), Budownictwo ko-
mercyjne, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
i budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Do-
radztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo w zakresie 
inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Dostarczanie 
informacji z zakresu przemysłu budowlanego, Informacja bu-
dowlana, Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa bu-
dynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlo-
wych, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Nadzór 
nad robotami budowlanymi, Prace budowlane w zakresie 
konstrukcji stalowych, Prace konstrukcyjne domów z prefa-
brykatów, Przekształcenie obiektów biznesowych, Przygoto-
wanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu pod 
budowę, Rozbiórka budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka 
konstrukcji, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi bu-
dowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowla-
ne i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi 
doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, 
Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi do-
radcze w zakresie budowania, Usługi doradcze związane z wy-
burzaniem budynków, Usługi doradcze, informacyjne i kon-
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sultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, 
Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa w zakresie 
budowy budynków, Usługi informacyjne w zakresie konstruk-
cji budynków, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac bu-
dowlanych], Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, Wznoszenie budyn-
ków i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, 
Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Wznoszenie prefabryko-
wanych budynków i konstrukcji, Wznoszenie strukturalnych 
konstrukcji stalowych, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, Zarządzanie projektem budowy,  
42 Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Do-
radztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowla-
nych, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicz-
nego, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania ar-
chitektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
Konstrukcyjne (Projektowanie -), Kontrola kosztów budowy, 
Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, Opracowywanie projektów budowlanych, Opracowy-
wanie projektów technicznych do projektów budowlanych, 
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie i projek-
towanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie budowy nieru-
chomości, Planowanie projektu, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie budynków, Projektowanie budynków o kontro-
lowanym środowisku, Projektowanie domów, Projektowanie 
graficzne, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, Sporządzanie planów domów, Usługi 
w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Usługi inżynie-
ryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi projekto-
wania architektonicznego, Usługi w zakresie projektowania 
domów, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości miesz-
kalnych.

(210) 549316 (220) 2022 11 17
(731) PSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.01.24
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja 
pokryć dachowych, Izolacja dachów, Izolacja ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie 
dachów, Konserwacja dachów, Konserwacja i naprawa ry-
nien dachowych, Montaż belkowania dachu, Nakładanie 
powłok nieprzemakalnych na dachy, Naprawa dachów, 
Pokrywanie dachów papą, Ponowna obróbka powierzchni 
dachów, Rozbiórka dachów, Układanie dachówek i płytek 
łupkowych, Układanie dachówki, murowanie lub muro-
wanie z bloczków, Usługi instalacji dachów, Konserwacja 
i naprawa budynków, Budowa zakładów przemysłowych, 
Budowa instalacji do ogrzewania geotermicznego, Budo-
wa instalacji wodociągowych, Budowa kominów, Budowa 
konstrukcji stalowych na budynki, Budowa instalacji wyko-

rzystujących energię geotermiczną, Instalacja izolacji ter-
micznej w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych, 
Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, 
Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Montaż instala-
cji na placach budowy, Montaż [instalacja] konstrukcji bu-
dynków, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
Budowlany sprzęt (Wynajem -), Wynajem ciężkiego sprzę-
tu, Wynajem desek rusztowaniowych, Wynajem maszyn, 
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Wy-
najem narzędzi budowlanych, Wynajem narzędzi, instala-
cji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, Wynajem rusztowań budowlanych 
oraz platform budowlanych, Wynajem rusztowań, Wyna-
jem sprzętu budowlanego, Wypożyczanie maszyn budow-
lanych, Uszczelnianie budynków, Uszczelnianie budynków 
podczas budowy, Konserwacja budynków, Konserwacja 
i naprawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i napra-
wa instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i na-
prawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa 
kanałów deszczowych, Konserwacja i naprawa systemów 
ochrony przed piorunami, Konserwacja i naprawa urządzeń 
do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawy budynków, 
Malowanie, Malowanie budynków, Malowanie i lakierowa-
nie, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie metalo-
wych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie 
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż bram, 
Montaż drzwi i okien, Montaż drzwi, Montaż i konserwacja 
instalacji ogrzewania słonecznego, Nakładanie pokryć po-
wierzchniowych, Nakładanie powłok na budynki, Informa-
cja o najmie sprzętu budowlanego, Usługi izolacyjne, Usługi 
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, Usługi instalacyjne platform ro-
boczych i budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowla-
nych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 
Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budyn-
kach, Instalowanie wyposażenia budynków, Naprawcze 
roboty budowlane, Nakładanie powłok ochronnych na bu-
dynki, Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni 
budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Na-
prawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Sprzątanie 
placów budowy, Układanie parkietów, Układanie płytek 
podłogowych, Układanie podłóg warstwowych, Układanie 
pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układa-
nie sufitów, Układanie wykładziny dywanowej, Wylewanie 
(układanie) fundamentów, Usługi doradcze dotyczące kon-
strukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze doty-
czące przebudowy budynków, Usługi doradcze dotyczące 
renowacji budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące remontów bu-
dynków, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi 
naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze 
w zakresie pokryć podłóg, Usługi uszczelniania wnętrz, 
Usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi 
doradcze związane z instalacją mocowań, Montaż i napra-
wa anten.

(210) 549317 (220) 2022 11 17
(731) PSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PSH PROFESJONALNE SYSTEMY HYDROIZOLACYJNE

(531) 27.05.01, 07.01.24
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa budynków, 
Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja pokryć da-
chowych, Instalacja prefabrykowanych elementów bu-
dowlanych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, Instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach miesz-
kalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalo-
wanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie 
wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wyposaże-
nia budynków, Konserwacja dachów, Konserwacja i naprawa 
instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa 
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa instalacji 
energii słonecznej, Konserwacja i naprawa kanałów deszczo-
wych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwa-
cja i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konser-
wacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Konserwa-
cja i naprawy budynków, Konserwacja urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, Malowanie i lakierowanie, Malowa-
nie, Malowanie powierzchni budynków, Montaż belkowania 
dachu, Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż 
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż [in-
stalacja] konstrukcji budynków, Montaż instalacji na placach 
budowy, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie 
powłok w celu naprawy ścian, Naprawa dachów, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa 
lub konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawcze roboty 
budowlane, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Pokry-
wanie dachów papą, Sprzątanie placów budowy, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń budowlanych, Układanie parkietów, Układanie 
płytek podłogowych, Układanie podłóg warstwowych, 
Układanie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, 
Układanie przewodów głównych, Układanie sufitów, Ukła-
danie sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny dywa-
nowej, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, 
Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawcze 
w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze w zakresie 
pokryć podłóg, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi doradcze 
dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze zwią-
zane z instalacją mocowań, Usługi instalacji dachów, Usługi 
instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform roboczych 
i budowlanych, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań bu-
dowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izola-
cyjne, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Budowla-
ny sprzęt (Wynajem -), Informacja o najmie sprzętu budow-
lanego, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowla-
nych, Wynajem ciężkiego sprzętu, Wynajem desek rusztowa-

niowych, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku 
w budowie budynków, Wynajem narzędzi budowlanych, 
Wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowla-
nych, Wynajem rusztowań, Wynajem sprzętu budowlanego, 
Wypożyczanie maszyn budowlanych, Uszczelnianie budyn-
ków, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Nakładanie 
powłok nieprzemakalnych na dachy, Instalacja materiałów 
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, 
Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i da-
chów, Izolowanie dachów, Rozbiórka dachów, Układanie 
dachówek i płytek łupkowych, Układanie dachówki, mu-
rowanie lub murowanie z bloczków, Usługi uszczelniania 
i wodouszczelniania budynków, Wylewanie (układanie) fun-
damentów, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych 
w budynkach, Malowanie domów, Malowanie budynków, 
Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Kon-
serwacja budynków, Montaż i naprawa anten.

(210) 549319 (220) 2022 11 17
(731) MONOLITYŃSKI MARCIN, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flipeo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Ogłoszenia drobne, 36 Wymiana towarów, 45 Usługi serwi-
sów społecznościowych online.

(210) 549320 (220) 2022 11 17
(731) KOZIOŁ PATRYK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) jewala
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, Nakrycia głowy, Obuwie.

(210) 549328 (220) 2022 11 18
(731) KALISKI PIOTR ROLNIK SZUKA, Kłobia Nowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rolnik Szuka

(531) 02.01.01, 16.03.17, 05.07.01, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompu-
terowych, Promowanie działalności gospodarczej, Promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, Promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
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Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie 
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, Promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materia-
łów drukowanych i konkursy promocyjne, Usługi reklamo-
we ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
środowiskowych, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponso-
rów z programami promocyjnymi.

(210) 549332 (220) 2022 11 18
(731) JASTRZĘBSKI MATEUSZ JAMAT, Brzezie
(540) (znak słowny)
(540) JAMAT
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi przewiertów stero-
wanych.

(210) 549334 (220) 2022 11 18
(731) STARKOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY WARUN

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Marketing imprez i wydarzeń, 41 Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Usłu-
gi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Udzielanie 
informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, 43 Ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Bary, 
Kawiarnie.

(210) 549335 (220) 2022 11 18
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER LEMON

(531) 05.07.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
32 Napoje bezalkoholowe, 34 Tytoń i produkty tytoniowe 
(w tym substytuty tytoniu), Waporyzatory osobiste i papie-
rosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 549336 (220) 2022 11 18
(731) CSG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HABU
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Kable i prze-
wody elektryczne, Ładowarki do samochodów elektrycz-
nych, Elektryczne kable do ładowania, Stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych.

(210) 549337 (220) 2022 11 18
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DIABETOSAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi, Suplementy ziołowe, Ekstrakty ziołowe do ce-
lów medycznych, Zioła lecznicze.

(210) 549342 (220) 2022 11 17
(731) CHOCOLATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Malbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chocolate

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi SPA, Usługi salonu piękności, Usługi 
kosmetologiczne i kosmetyczne, Manicure, Pedicure, Depi-
lacja, Usługi wizażystów, Usługi saun i jacuzzi, Przekłuwanie 
ciała, Fizjoterapia, Masaż, Doradztwo dotyczące pielęgnacji 
urody i stosowania preparatów kosmetycznych.

(210) 549343 (220) 2022 11 18
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) GASTROSAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi, Suplementy ziołowe, Ekstrakty ziołowe do ce-
lów medycznych, Zioła lecznicze.

(210) 549347 (220) 2022 11 17
(731) TECHNOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNOLUTIONS solutions for sci-tech

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01
(510), (511) 2 Powłoki, 7 Maszyny do nanoszenia cienkiej 
warstwy farby, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 
Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], 9 Mi-
kroskopy, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Urządze-
nia do pomiarów precyzyjnych, 10 Analizatory do użytku 
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medycznego, 35 Usługi pośrednictwa w handlu, 37 Instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 41 Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie I prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzinie mechaniki, Ba-
dania w dziedzinie spawania, Miernictwo [pomiary], Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii.

(210) 549350 (220) 2022 11 17
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA LIGA WESTERN I RODEO, 

Sochocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA LIGA WESTERN i RODEO

(531) 29.01.14, 02.01.04, 02.01.16, 02.01.20, 02.01.23, 01.01.01, 
01.01.05, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.05, 26.04.06, 27.05.01

(510), (511) 35 Sprzedaż towarów i produktów osobom 
trzecim, Zarządzanie w działalności handlowej, Promocja, 
Reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizo-
wanie kampanii reklamowych w mediach, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospek-
tów, druków, próbek, plakaty, naklejki, gadżety reklamowe: 
zwłaszcza smycze, kubki, maskotki, flagi, długopisy, ba-
nery, maskotki i balony do reklamy, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Komputerowe bazy da-
nych, Komputerowa systematyzacja danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, 41 Usługi w zakresie rozrywki, Usługi 
w zakresie sportu i kultury, Organizowanie, prowadzenie 
i obsługa konferencji, Wypożyczanie sprzętu sportowego 
z wyjątkiem pojazdów, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Chronometria na imprezach sportowych, Edukacja, 
Organizowanie balów, Organizowanie imprez typu incen-
tive, Produkcja filmowa, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, pracowni specjalistycznych, Kultura fizyczna, 
Organizowanie imprez typu fly&drive, Usługi klubowe, 
Usługi klubów zdrowia, Usługi poprawiania kondycji, Orga-
nizowanie imprez specjalistycznych, Informacja o rozrywce, 
Organizowanie imprez leczniczych, Eventy, Organizowanie 
imprez i przyjęć rozrywkowych, Organizowanie obozów 
sportowych, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Usłu-
gi organizowania obozów wakacyjnych w formie rozrywki 
i zabawy, Organizowanie zawodów i mistrzostw western 
i rodeo, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, Tresura zwierząt, Organizowanie spektakli, Or-
ganizowanie kongresów i targów.

(210) 549352 (220) 2022 11 17
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA LIGA WESTERN I RODEO, 

Sochocin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) POLISH COWBOY RACE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.16, 02.01.20, 02.01.23, 25.01.25
(510), (511) 35 Sprzedaż towarów i produktów osobom trze-
cim, Zarządzanie w działalności handlowej, Promocja, Rekla-
ma prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizowanie 
kampanii reklamowych w mediach, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, dru-
ków, próbek, plakaty, naklejki, gadżety reklamowe: zwłaszcza 
smycze, kubki, maskotki, flagi, długopisy, banery, maskotki 
i balony do reklamy, Pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, Komputerowe bazy danych, Komputero-
wa systematyzacja danych, Komputerowe zarządzanie plika-
mi, 41 Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie sportu 
i kultury, Organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, 
Wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, 
Organizowanie zawodów sportowych, Chronometria na im-
prezach sportowych, Edukacja, Organizowanie balów, Orga-
nizowanie imprez typu incentive, Produkcja filmowa, Organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, pracowni specjalistycz-
nych, Kultura fizyczna, Organizowanie imprez typu fly&drive, 
Usługi klubowe, Usługi klubów zdrowia, Usługi poprawiania 
kondycji, Organizowanie imprez specjalistycznych, Informa-
cja o rozrywce, Organizowanie imprez leczniczych, Eventy, 
Organizowanie imprez i przyjęć rozrywkowych, Organizowa-
nie obozów sportowych, Organizowanie i prowadzenie zjaz-
dów, Usługi organizowania obozów wakacyjnych w formie 
rozrywki i zabawy, Organizowanie zawodów i mistrzostw 
western i rodeo, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Tresura zwierząt, Organizowanie spekta-
kli, Organizowanie kongresów i targów.

(210) 549353 (220) 2022 11 18
(731) GRUPA ELIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BalloonBar party shop

(531) 29.01.14, 27.05.01, 21.01.16
(510), (511) 28 Akcesoria balonowe, Balony, Balony na przyję-
cia i eventy, w tym urodziny, chrzciny, komunie, baby shower, 
rocznice, wieczory panieńskie, śluby i wesela, eventy firmowe, 
Balony do zabawy, Balony dekoracyjne, Balony dla dzieci, Ba-
lony na imprezy okolicznościowe, w tym urodziny, chrzciny, 
komunie, baby shower, rocznice, wieczory panieńskie, śluby 
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i wesela, eventy firmowe, Balony na urodziny, chrzciny, ko-
munie, baby shower, rocznice, wieczory panieńskie, śluby 
i wesela, eventy firmowe, Balony różnego rodzaju: lateksowe, 
foliowe, z konfetti, cyfry urodzinowe, litery, balony personali-
zowane, Balony bubbles z helem i wypełnieniem konfetti lub 
piórkami lub małymi balonikami, Bukiety balonowe, Dekora-
cje balonowe na imprezy okolicznościowe, w tym urodziny, 
chrzciny, komunie, baby shower, rocznice, wieczory panień-
skie, śluby i wesela, eventy firmowe, Dekoracje okolicznościo-
we, Dekoracje i kompozycje z balonów, Dodatki do balonów, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi 
produktami: balony na przyjęcia, balony z helem, balony re-
klamowe nadmuchiwane powietrzem, konfetti, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z następującymi produktami: balony na przyjęcia, balony 
z helem, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 
konfetti, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Usługi w zakresie 
reklamy wizualnej osób trzecich, zwłaszcza z wykorzystaniem 
balonów jako powierzchni ekspozycyjnej, Sprzedaż detalicz-
na i hurtowa w sklepach stacjonarnych i w ramach sprzedaży 
wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu oraz innych środ-
ków sprzedaży na odległość: balonów, balonów foliowych, 
balonów lateksowych, balonów spersonalizowanych, pude-
łek z balonami, spersonalizowanych pudełek z balonami, ba-
lonów z insertami w środku, helu do napełniania balonów, po-
jemników jednorazowych i wielorazowych wypełnionych he-
lem, dekoracji z balonów, akcesoriów i dodatków do balonów 
kartonów, torebek ochronnych, stojaków, ciężarków, wstążek, 
klipsów, patyków, koszyczków, pompek, przyrządów do wią-
zania), balonów dekoracyjnych, balonów do napełniania he-
lem, balony do gry, balony na przyjęcia, girlandy balonowe, 
balony na imprezy firmowe, bramy balonowe, balony urodzi-
nowe, balony okolicznościowe, świecące balony na przyjęcia, 
balony na przyjęcia z diody elektroluminescencyjnymi LED, 
dmuchane balony reklamowe, balony reklamowe nadmuchi-
wane powietrzem maskotek, zabawek, konfetti, serpentyn, 
kotylionów, sztucznego śniegu, masek, ozdób okolicznościo-
wych, ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, naczyń 
jednorazowych, kwiatów sztucznych z materiału i z tworzyw 
sztucznych, stroików i wianków z tkanin i z tworzyw sztucz-
nych, girland, wstęg do dekorowania, ubrań, okryć głowy, 
strojów karnawałowych, strojów Mikołaja, boxów balono-
wych, spersonalizowanych pudełek wypełnionych balonami 
z helem, Usługi świadczone w sklepach stacjonarnych (w tym 
na miejscu u klientów) i w ramach sprzedaży wysyłkowej, 
za pośrednictwem Internetu oraz innych środków sprzedaży 
na odległość: nadruku na balonach foliowych i lateksowych, 
dekoracji balonowych na imprezy okolicznościowe i firmo-
we, przygotowania balonów z confetti, napełniania balonów 
helem, napełniania balonów powietrzem, przygotowanie 
ścianek balonowych do zdjęć i dekoracyjnych, 41 Usługi de-
korowania balonami, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja imprez roz-
rywkowych, Organizacja przyjęć, Organizowanie balów, Or-
ganizacja widowisk, Organizowanie rozrywki, Organizowanie 
rozrywki wizualnej, Rozrywka, Świadczenie usług rozrywko-
wych dla dzieci, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Usługi 
informacji o rozrywce, Usługi planowania przyjęć, Usługi in-
formacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi informacyj-
ne związane z rozrywką, Usługi informacji telefonicznej zwią-
zane z rozrywką, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla 
dzieci, Usługi doradztwa w zakresie dekorowania balonami, 
wyboru dekoracji oraz produktów, Usługi w zakresie deko-
rowania balonami, Usługi w zakresie wypuszczania balonów 
na przyjęciach okolicznościowych i imprezach masowych, 

Usługi dekorowania akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia, 
Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie dekora-
cji scenicznych, Usługi komponowania układu graficznego 
publikacji, inne niż do celów reklamowych, Usługi kaligrafii, 
Planowanie przyjęć, Organizowanie przyjęć, Organizowanie 
spektakli, Organizowanie dyskotek, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Usługi w zakresie szkoleń 
z zakresu wykonywania dekoracji, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie].

(210) 549354 (220) 2022 11 18
(731) BARCZYŃSKI BARTŁOMIEJ ARCHIVES OF BUDO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHIVES OF BUDO SCIENCE OF MARTIAL ARTS  

AND EXTREME SPORTS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 02.01.08, 02.01.16, 
02.01.17, 02.01.23

(510), (511) 41 Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie książek związanych z pro-
gramami telewizyjnymi, Publikowanie książek, magazynów, 
almanachów i czasopism, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Redagowanie tekstów pisanych, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Reda-
gowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Publika-
cja i redagowanie materiałów drukowanych, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów eduka-
cyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych.

(210) 549355 (220) 2022 11 18
(731) BARCZYŃSKI BARTŁOMIEJ ARCHIVES OF BUDO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHIVES OF BUDO

(531) 29.01.15, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.23, 27.05.01, 
26.01.01, 26.01.14

(510), (511) 41 Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie książek związanych z pro-
gramami telewizyjnymi, Publikowanie książek, magazynów, 
almanachów i czasopism, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Redagowanie tekstów pisanych, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Reda-
gowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Publika-
cja i redagowanie materiałów drukowanych, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów eduka-
cyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych.
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(210) 549356 (220) 2022 11 18
(731) MURAWSKI MARIUSZ, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVESARIO

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 03.01.06, 
03.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarzą-
dzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyj-
ne w związku z planowaniem biznesowym, Usługi agencji 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Usługi doradcze doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie 
analizy biznesowej, Usługi doradcze w zakresie organizacji 
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, Usługi doradz-
twa biznesowego.

(210) 549360 (220) 2022 11 18
(731) RAJ-POL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIETY

(531) 02.09.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 25 Skarpetki, Skarpety wewnętrzne do obuwia 
[stopki], Skarpety termoaktywne, Skarpetki noszone jako 
kapcie, Skarpetki antypoślizgowe.

(210) 549361 (220) 2022 11 18
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN ROCK

(531) 06.01.01, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.15

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
32 Napoje bezalkoholowe, 34 Tytoń i produkty tytoniowe 
(w tym substytuty tytoniu), Waporyzatory osobiste i papie-
rosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 549365 (220) 2022 11 18
(731) MITRĘGA PRZEMYSŁAW MAZZIVO 

KONZEPT+GESTALTUNG, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) BeskidOutback
(510), (511) 9 Kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski 
narciarskie, kaski dla kolarzy, okulary ochronne do uprawia-
nia sportu, okulary narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, 
25 Bielizna termoaktywna, obuwie, buty narciarskie, buty 
sportowe, odzież, kurtki zimowe, spodnie outdoorowe zi-
mowe, spodnie na śnieg, czapki, czapki z daszkiem, nakrycia 
głowy, opaski zimowe, odzież sportowa dla kolarzy, kurtki dla 
kolarzy, kurtki p/deszczowe dla kolarzy, peleryny dla kolarzy, 
spodenki dla kolarzy, skarpety i skarpetki, T-shirty, polo shirty, 
odzież sportowa dla narciarzy, spodnie narciarskie, spodnie 
narciarskie wodoodporne, odzież z windstoperem, odzież 
wodoodporna, 28 Kijki narciarskie, kijki nordic walking, ręka-
wice sportowe.

(210) 549366 (220) 2022 11 18
(731) ALPEX-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowny)
(540) BLAST
(510), (511) 6 Materiały spawalnicze i lutownicze, Drut spa-
walniczy, Stal spawalnicza, Pręty stalowe, Pręty z metalu, 
Pręty do spawania, Pręty metalowe do lutowania i spawania, 
Pręty metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu 
stali i tytanu (Ti).

(210) 549369 (220) 2022 11 18
(731) ALPEX-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.25, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 6 Materiały spawalnicze i lutownicze, Drut spa-
walniczy, Stal spawalnicza, Pręty stalowe, Pręty z metalu, 
Pręty do spawania, Pręty metalowe do lutowania i spawania, 
Pręty metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu 
stali i tytanu (Ti).
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(210) 549375 (220) 2022 11 18
(731) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pudliszki
(540) (znak słowny)
(540) Pudliszki, kulki mięsne dobrze nadziane
(510), (511) 29 Warzywa i owoce gotowane, suszone, mro-
żone i konserwowane, Mięso, ryby, drób, dziczyzna i ich prze-
twory, Konserwy mięsne, tłuszczowe i mięsno-warzywne, 
Ekstrakty mięsne, drobiowe i rybne.

(210) 549376 (220) 2022 11 18
(731) PILAREK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stradvance
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Działalność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w za-
kresie -), Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo 
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo i pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo dotyczące kor-
poracyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo biznesowe, Konsul-
tacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, 45 Audyty 
zgodności z prawem, Badania prawne, Doradztwo prawne, 
Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradz-
two w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo 
w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własno-
ści intelektualnej, Doradztwo związane z osobistymi spra-
wami prawnymi, Dostarczanie informacji prawnych, Organi-
zowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Pośrednictwo w procedurach prawnych, 
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień praw-
nych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie stan-
dardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami 
i regulacjami, Usługi pomocy w sprawach spornych, Udziela-
nie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów, Usługi informacji prawnej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych, Usługi prawne dotyczące rejestracji zna-
ków towarowych, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne 
w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie testamen-
tów, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi wsparcia prawnego.

(210) 549386 (220) 2022 11 20
(731) SZCZYPIŃSKA MAŁGORZATA MADEX 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) STAGGER
(510), (511) 9 Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontak-
towe, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Półfabrykaty 
soczewek okularowych, Półfabrykaty soczewek do korekcji 
wzroku, Oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu 
i tworzyw sztucznych, Oprawki do okularów wykonane 
z metalu, Oprawki do okularów wykonane z metalu lub me-
talu łączonego z tworzywem sztucznym, Oprawki do okula-
rów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki 
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Części do oku-
larów, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary korekcyjne, Sznur-

ki do okularów przeciwsłonecznych, Szkła przeciwsłonecz-
ne nakładane na okulary, Soczewki optyczne do okularów 
słonecznych, Soczewki okularów słonecznych, Soczewki 
do okularów słonecznych, Rzemienie do okularów, Paski 
do okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów sło-
necznych, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, Modne 
okulary przeciwsłoneczne, Łańcuszki do okularów przeciw-
słonecznych, Futerały na okulary słoneczne, Etui na okulary 
słoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okula-
ry i okulary przeciwsłoneczne, Artykuły optyczne [okulary] 
korekcyjne, Etui na akcesoria optyczne, Etui na okulary, Etui 
na okulary dziecięce, Futerały na okulary, Ochronne okula-
ry, Okulary, Okulary dla dzieci, Okulary ochronne, Okulary 
(Oprawki do -), Okulary optyczne, Okulary [optyka], Okulary 
polaryzacyjne, Oprawki do okularów, Oprawki okularowe 
[puste], Optyczne artykuły, Soczewki do okularów, Soczewki 
okularowe, Sznureczki do okularów, Sznurki do okularów, So-
czewki korekcyjne [optyka], Szklane soczewki optyczne, Za-
pasowe soczewki do okularów, Woreczki na okulary, Artykuły 
optyczne, Łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsło-
necznych, Okulary do makijażu, Soczewki antyrefleksyjne, 
Soczewki optyczne, Soczewki [szkła] optyczne, Soczewki 
z tworzywa sztucznego, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami me-
dycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami medycznymi, Sprzedaż detaliczna artyku-
łów optycznych w salonie optycznym, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: okulary, okulary słoneczne 
i soczewki kontaktowe, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
towarów takich jak: przeciwsłoneczne okulary na receptę, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: półfa-
brykaty soczewek okularowych, Sprzedaż detaliczna lub hur-
towa towarów takich jak: półfabrykaty soczewek do korekcji 
wzroku, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: 
oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, Sprze-
daż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: oprawki 
okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucz-
nych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: 
oprawki do okularów wykonane z metalu, Sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa towarów takich jak: oprawki do okularów 
wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem 
sztucznym, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów ta-
kich jak: oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału 
syntetycznego, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów 
takich jak: oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecz-
nych części do okularów, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
towarów takich jak: okulary przeciwsłoneczne, Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: okulary korek-
cyjne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: 
sznurki do okularów przeciwsłonecznych, Sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa towarów takich jak: szkła przeciwsłoneczne 
nakładane na okulary, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa to-
warów takich jak: soczewki optyczne do okularów słonecz-
nych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: 
soczewki okularów słonecznych, Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa towarów takich jak: soczewki do okularów sło-
necznych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich 
jak: rzemienie do okularów, Sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa towarów takich jak: paski do okularów przeciwsłonecz-
nych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: 
oprawki do okularów słonecznych, Sprzedaż detaliczna lub 
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hurtowa towarów takich jak: nakładki na okulary słoneczne 
na magnes, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich 
jak: modne okulary przeciwsłoneczne, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: łańcuszki do okularów prze-
ciwsłonecznych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów 
takich jak: futerały na okulary słoneczne, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: etui na okulary słoneczne, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: etui 
na okulary przeciwsłoneczne, Sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa towarów takich jak: etui na okulary i okulary przeciwsło-
neczne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: 
artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: etui na akcesoria optyczne, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: etui 
na okulary, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich 
jak: etui na okulary dziecięce, Sprzedaż detaliczna lub hur-
towa towarów takich jak: futerały na okulary, Sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa towarów takich jak: ochronne okulary, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: okulary, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: okulary 
dla dzieci, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich 
jak: okulary ochronne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa to-
warów takich jak: okulary (oprawki do -), Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: okulary optyczne, Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: okulary [optyka], 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: okula-
ry polaryzacyjne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów 
takich jak: oprawki do okularów, Sprzedaż detaliczna lub hur-
towa towarów takich jak: oprawki okularowe [puste], Sprze-
daż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: optyczne 
artykuły, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich 
jak: soczewki do okularów, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
towarów takich jak: soczewki okularowe, Sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa towarów takich jak: sznureczki do okularów, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: sznurki 
do okularów, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów ta-
kich jak: soczewki korekcyjne [optyka], Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: szklane soczewki optyczne, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: zapaso-
we soczewki do okularów, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
towarów takich jak: woreczki na okulary, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: artykuły optyczne, Sprze-
daż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: łańcuszki 
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: okulary do ma-
kijażu, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: 
soczewki antyrefleksyjne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
towarów takich jak: soczewki optyczne, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa towarów takich jak: soczewki [szkła] optyczne, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa towarów takich jak: so-
czewki z tworzywa sztucznego.

(210) 549387 (220) 2022 11 20
(731) SZCZYPIŃSKA MAŁGORZATA MADEX 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Madeline
(510), (511) 9 Łańcuszki do okularów i do okularów prze-
ciwsłonecznych, Soczewki z tworzywa sztucznego, Okulary, 
okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Przeciwsłonecz-
ne okulary na receptę, Okulary do makijażu, Półfabrykaty 
soczewek okularowych, Półfabrykaty soczewek do korekcji 
wzroku, Oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu 
i tworzyw sztucznych, Oprawki do okularów wykonane 
z metalu, Oprawki do okularów wykonane z metalu lub me-

talu łączonego z tworzywem sztucznym, Oprawki do okula-
rów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki 
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Części do oku-
larów, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary korekcyjne, Sznur-
ki do okularów przeciwsłonecznych, Szkła przeciwsłoneczne 
nakładane na okulary, Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki 
optyczne, Soczewki [szkła] optyczne, Soczewki optyczne 
do okularów słonecznych, Soczewki okularów słonecznych, 
Soczewki do okularów słonecznych, Rzemienie do okularów, 
Paski do okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okula-
rów słonecznych, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, 
Modne okulary przeciwsłoneczne, Łańcuszki do okularów 
przeciwsłonecznych, Futerały na okulary słoneczne, Etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Artykuły optyczne 
[okulary] korekcyjne, Etui na akcesoria optyczne, Futerały 
na okulary, Ochronne okulary, Okulary, Okulary polaryzacyj-
ne, Oprawki do okularów, Oprawki okularowe [puste], Okula-
ry dla dzieci, Okulary ochronne, Okulary (oprawki do -), Oku-
lary optyczne, Okulary [optyka], Optyczne artykuły, Soczewki 
do okularów, Soczewki okularowe, Sznurki do okularów, So-
czewki korekcyjne [optyka], Szklane soczewki optyczne, Za-
pasowe soczewki do okularów, Woreczki na okulary, Artykuły 
optyczne.

(210) 549397 (220) 2022 11 21
(731) PRO-NOO-BIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPERIENCED BASED DIETETICS

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.11.03, 
26.11.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 5 Środki przeciw pasożytom, Środki przeczysz-
czające, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
Środki uspakajające, Środki uspokajające, Tabletki przeciw-
utleniające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki 
zmniejszające apetyt, Zioła lecznicze, Żywność dla nie-
mowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, Albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, Aminokwasy do celów medycznych, Amino-
kwasy do celów weterynaryjnych, Białkowe suplementy die-
ty, Białkowe suplementy dla zwierząt, Biologiczne preparaty 
do celów weterynaryjnych, Błonnik pokarmowy, Chleb dla 
diabetyków przystosowany do celów medycznych, Cukier 
do celów medycznych, Czopki, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Drożdże do celów 
farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
Enzymy do celów medycznych, Enzymy do celów wetery-
naryjnych, Enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, 
Glukoza do celów medycznych, Guma do żucia do celów 
medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata lecznicza, 
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Immunostymulanty, 
Korzenie lecznicze, Kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Mineralne suplementy diety, 
Nalewki do celów medycznych, Napary lecznicze, Odżywcze 
suplementy diety, Preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty przeciwpaso-
żytnicze, Preparaty witaminowe, Preparaty z pierwiastkami 
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śladowymi dla ludzi i zwierząt, Propolis do celów farmaceu-
tycznych, Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, Su-
plementy diety dla zwierząt, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety z białek serwatkowych, 
Suplementy diety z drożdży piwowarskich, Suplementy die-
ty zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, 
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, 
Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplemen-
ty diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierają-
ce propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, 
Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witami-
nowe w postaci plastrów, 30 Aromaty (Preparaty -) do żyw-
ności, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, Batony zbożowe, Budyń 
ryżowy, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chleb bezdroż-
dżowy, Chleb bezglutenowy, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cia-
sto w proszku, Dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, Drożdże, Enzymy do ciast, Esencje do ar-
tykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olej-
ki eteryczne, Guma do żucia, Guma do żucia odświeżająca 
oddech, Herbata, Herbata mrożona, Herbata z wodorostów 
kelp, Jadalny papier ryżowy, Jogurt mrożony [lody spożyw-
cze], Kakao, Kombucha, Krakersy ryżowe, Kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, Lody spożywcze, Majonez, Miód, Mlecz-
ko pszczele, Muesli, Napary ziołowe, Napary, inne niż do ce-
lów leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje 
herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje 
kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie 
kawy, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Ocet, Ocet piw-
ny, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Produkty spożywcze 
na bazie owsa, Produkty zbożowe, Propolis, Proszki do spo-
rządzania lodów, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Słodziki naturalne, Słód do celów 
spożywczych, Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Syropy 
i melasa, Tapioka, Wafle ryżowe, Wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, Zioła do celów spożywczych, Zio-
ła konserwowane [przyprawy], 32 Aperitify bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzecz-
ka słodowa, Cydr bezalkoholowy, Esencje do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bez-
alkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzu-
jące, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje 
izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bez-
alkoholowe, Piwo, Piwo słodowe, Preparaty do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, Sarsaparilla (Napoje bezalko-
holowe z -), Shandy [napój składający się z piwa i lemonia-
dy], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Suche 
mieszanki na bazie skrobi do sporządzania napojów, Syro-
py do napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfermentowany, 
Woda [napoje], Woda gazowana, Woda mineralna [napoje], 
Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 41 Badania 
edukacyjne, Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Naucza-
nie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 

Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), Sprawdziany edukacyjne, Udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi przekwa-
lifikowania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wyższe uczelnie [edu-
kacja], 44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Pora-
dy medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakre-
sie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi terapeutyczne.

(210) 549398 (220) 2022 11 21
(731) PRO-NOO-BIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Next Generation Nutrition

(531) 27.05.01, 11.01.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
29.01.06

(510), (511) 3 Preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
Środki do czyszczenia zębów, 5 Albuminowe artykuły żyw-
nościowe do celów medycznych, Aminokwasy do celów 
medycznych, Aminokwasy do celów weterynaryjnych, Biał-
kowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, 
Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Błonnik 
pokarmowy, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów 
medycznych, Cukier do celów medycznych, Czopki, Die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Drożdże do celów farmaceutycznych, Ekstrakty zioło-
we do celów medycznych, Enzymy do celów medycznych, 
Enzymy do celów weterynaryjnych, Enzymy mlekowe do ce-
lów farmaceutycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Guma do żucia do celów medycznych, Herbata dla astma-
tyków, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, Immunostymulanty, Korzenie lecznicze, Kultury 
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Mineralne suplementy diety, Nalewki do celów medycznych, 
Napary lecznicze, Odżywcze suplementy diety, Preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty witami-
nowe, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwie-
rząt, Propolis do celów farmaceutycznych, Skrobia do celów 
dietetycznych lub farmaceutycznych, Substancje odżywcze 
dla mikroorganizmów, Suplementy diety dla zwierząt, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety 
z białek serwatkowych, Suplementy diety z drożdży piwo-
warskich, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy 
diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
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enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, 
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierają-
ce siemię lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi ja-
godami acai, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, 
Środki przeciw pasożytom, Środki przeczyszczające, Środki 
trawienne do celów farmaceutycznych, Środki uspakajają-
ce, Środki uspokajające, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki 
wspomagające odchudzanie, Tabletki zmniejszające apetyt, 
Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, 30 Aromaty 
(Preparaty -) do żywności, Aromaty do ciast, inne niż olejki 
eteryczne, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Ba-
tony zbożowe, Budyń ryżowy, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Ciasta, 
Ciasteczka, Ciastka, Ciasto w proszku, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, Drożdże, Enzy-
my do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, Guma do żucia, Guma 
do żucia odświeżająca oddech, Herbata, Herbata mrożona, 
Herbata z wodorostów kelp, Jadalny papier ryżowy, Jogurt 
mrożony [lody spożywcze], Kakao, Kombucha, Krakersy ryżo-
we, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Lody spożywcze, 
Majonez, Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Napary ziołowe, 
Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje czekoladowe 
z mlekiem, Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe 
z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie 
kakao, Napoje na bazie kawy, Nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, Ocet, Ocet piwny, Preparaty roślinne zastępujące 
kawę, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty zbo-
żowe, Propolis, Proszki do sporządzania lodów, Przyprawy, 
Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
Słodziki naturalne, Słód do celów spożywczych, Substytuty 
herbaty, Substytuty kawy, Syropy i melasa, Tapioka, Wafle 
ryżowe, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Za-
gęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożyw-
czych, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane 
[przyprawy], 32 Aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Cydr 
bezalkoholowy, Esencje do wytwarzania napojów bezal-
koholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Koktajle 
bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owo-
ców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bez-
alkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Napoje 
gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż sub-
stytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, Napój imbirowy, Owoce (Bezalkoholowe 
napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Piwo, 
Piwo słodowe, Preparaty do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z -), Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzyw-
ne [napoje], Sorbety [napoje], Suche mieszanki na bazie 
skrobi do sporządzania napojów, Syropy do napojów, Wino-
grona (Moszcz -), niesfermentowany, Woda [napoje], Woda 
gazowana, Woda mineralna [napoje], Woda selcerska, Woda 
sodowa, Woda stołowa, 41 Badania edukacyjne, Doradz-
two 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, Or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radio-
we programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), Sprawdziany edukacyjne, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi trenera osobiste-
go [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], Wyższe uczelnie [edukacja], 
44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie far-
makologii, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi kuracji 
uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi 
oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi 
terapeutyczne.

(210) 549399 (220) 2022 11 21
(731) KACZKA PIOTR PROFESSIONAL PHARMA,  

BODY AND HEALTH CONSULTING, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PET CLINICAL NUTRITION

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 03.01.28, 
29.01.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.12, 
26.04.15, 26.04.18

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla zwierząt, Mydła, 
Olejki do celów kosmetycznych, Paski odświeżające oddech, 
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
Szampony, Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty 
pielęgnacyjne], Szampony dla zwierząt domowych [nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji], Środki do czyszczenia 
zębów, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla 
zwierząt, 5 Albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, Aminokwasy do celów weterynaryjnych, An-
tyseptyki, Białkowe suplementy dla zwierząt, Biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, Chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, Czopki, Dezodoranty do kuwet, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, 
Enzymy do celów weterynaryjnych, Herbata do kąpieli 
do celów terapeutycznych, Immunostymulanty, Kadzidełka 
do odstraszania owadów, Kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Pieluchy dla zwierząt, 
Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, 
Preparaty witaminowe, Preparaty z pierwiastkami śladowy-
mi dla ludzi i zwierząt, Propolis do celów farmaceutycznych, 
Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Sub-
stancje odżywcze dla mikroorganizmów, Suplementy diety 
dla zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety z białek serwatkowych, Suplementy die-
ty z drożdży piwowarskich, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy 
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diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety za-
wierające olej lniany, Suplementy diety zawierające propolis, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy 
diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety ze sprosz-
kowanymi jagodami acai, Szampony lecznicze, Szampony 
przeciw wszom, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Środki do mycia psów [insektycy-
dy], Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Środki odstra-
szające insekty dla psów, Środki przeczyszczające, Środki 
trawienne do celów farmaceutycznych, Środki uspakajające, 
Środki uspokajające, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki 
wspomagające odchudzanie, Tabletki zmniejszające apetyt,  
44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi do-
radcze w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt.

(210) 549400 (220) 2022 11 21
(731) KACZKA PIOTR PROFESSIONAL PHARMA,  

BODY AND HEALTH CONSULTING, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HumaBiotics

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.04, 26.13.25

(510), (511) 3 Paski odświeżające oddech, Paski wybielają-
ce zęby, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 5 Al-
buminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, 
Aminokwasy do celów medycznych, Antyseptyki, Białkowe 
suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Chleb dla diabe-
tyków przystosowany do celów medycznych, Chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, Czopki, Dietetycz-
na żywność przystosowana do celów medycznych, Diete-
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
Drożdże do celów farmaceutycznych, Enzymy do celów 
medycznych, Enzymy mlekowe do celów farmaceutycz-
nych, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata dla 
astmatyków, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Immunostymulanty, Korzenie lecznicze, Kul-
tury mikroorganizmów do celów medycznych i wetery-
naryjnych, Mineralne suplementy diety, Nalewki do celów 
medycznych, Napary lecznicze, Odżywcze suplementy 
diety, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty 
witaminowe, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla lu-
dzi i zwierząt, Propolis do celów farmaceutycznych, Skro-
bia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Sole 
do celów medycznych, Substancje odżywcze dla mikroor-
ganizmów, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety z białek serwatkowych, Suplementy die-
ty z drożdży piwowarskich, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplemen-
ty diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety 
zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające pro-
polis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suple-
menty diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, Środki bakteriobójcze, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki prze-
ciw pasożytom, Środki przeczyszczające, Środki trawienne 

do celów farmaceutycznych, Środki uspakajające, Środki 
uspokajające, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki wspo-
magające odchudzanie, Tabletki zmniejszające apetyt, 
Zioła lecznicze, Żele do stymulacji seksualnej, Żywność dla 
niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, 30 Aromaty (preparaty -) do żywności, Aro-
maty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Batony zbożowe, 
Budyń ryżowy, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chleb 
bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Ciasta, Ciastecz-
ka, Ciastka, Ciasto w proszku, Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Drożdże, Enzymy 
do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, Guma do żucia, Guma 
do żucia odświeżająca oddech, Herbata, Herbata mrożona, 
Herbata z wodorostów kelp, Jadalny papier ryżowy, Jogurt 
mrożony [lody spożywcze], Kakao, Kombucha, Krakersy ry-
żowe, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Lody spożyw-
cze, Majonez, Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Napary zioło-
we, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje czeko-
ladowe z mlekiem, Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje 
kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje 
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, Ocet, Ocet piwny, Preparaty roślinne za-
stępujące kawę, Produkty spożywcze na bazie owsa, Pro-
dukty zbożowe, Propolis, Proszki do sporządzania lodów, 
Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), Słodziki naturalne, Słód do celów spożywczych, 
Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Syropy i melasa, Ta-
pioka, Wafle ryżowe, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, Zioła do celów spożywczych, Zioła 
konserwowane [przyprawy], 32 Aperitify bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzecz-
ka słodowa, Cydr bezalkoholowy, Esencje do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bez-
alkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzu-
jące, Napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), Napoje 
izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Owo-
ce (bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, 
bezalkoholowe, Piwo, Piwo słodowe, Preparaty do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Sarsaparilla (napoje 
bezalkoholowe z -), Shandy [napój składający się z piwa i le-
moniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], 
Suche mieszanki na bazie skrobi do sporządzania napojów, 
Syropy do napojów, Winogrona (moszcz -), niesfermento-
wany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda mineralna 
[napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 
44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie 
farmakologii, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla ko-
biet, Usługi terapeutyczne.

(210) 549438 (220) 2022 11 21
(731) KIJEWSKI ARTUR STUDIO REKLAMY ARTILON, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ARTILON GADŻETY REKLAMOWE

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Grawerowanie, Drukowanie, Sitodruk, Malo-
wanie sitodrukiem, Drukowanie wzorów, Usługi drukowania, 
Usługi druku na tkaninach, Drukowanie obrazów na przed-
miotach, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Usługi w za-
kresie drukowania materiałów papierniczych, Drukowanie, 
na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trze-
cich, w celach promocyjnych i reklamowych.

(210) 549439 (220) 2022 11 21
(731) KIJEWSKI ARTUR STUDIO REKLAMY ARTILON, Konin
(540) (znak słowny)
(540) ARTILON
(510), (511) 40 Grawerowanie, Drukowanie, Sitodruk, Malo-
wanie sitodrukiem, Drukowanie wzorów, Usługi drukowania, 
Usługi druku na tkaninach, Drukowanie obrazów na przed-
miotach, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Usługi w za-
kresie drukowania materiałów papierniczych, Drukowanie, 
na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trze-
cich, w celach promocyjnych i reklamowych.

(210) 549444 (220) 2022 11 21
(731) BTF DEVELOPER BORSKI TURSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZORSZTYN PRESTIGE APARTAMENTY

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 36 Wynajem nieruchomości i majątku, 43 Tymczaso-
we zakwaterowanie - hotele, hostele, pensjonaty, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 549446 (220) 2022 11 21
(731) SZYMANKIEWICZ BARTOSZ MACIEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amon Ra ENERGY

(531) 01.03.02, 26.01.06, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.20, 26.15.01, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.13

(510), (511) 37 Budownictwo, Instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, Montaż instalacji na placach budowy, 
Usługi elektryków.

(210) 549448 (220) 2022 11 21
(731) OPALIŃSKA NATALIA, Kłodzko
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 02.03.05, 02.03.16, 29.01.08
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnowania ciała, 
Mydła i żele, Kosmetyki, 44 Salon piękności, Usługi salonów 
piękności, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi kolo-
ryzacji brwi, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi przedłużania rzęs, 
Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne.

(210) 549450 (220) 2022 11 21
(731) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibcsSnapEvidence track&record

(531) 16.03.11, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Program komputerowy niezwiązany z syste-
mem kamer wizyjnych z rejestracją danych, telewizją prze-
mysłową, monitoringiem i systemami alarmowymi.

(210) 549457 (220) 2022 11 22
(731) SIMPLITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLITO Software R&D

(531) 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Elektroniczne bazy danych, Klucze kryptograficzne do po-
brania do otrzymywania i wydawania kryptoaktywów, Zesta-
wy danych, rejestrowane lub do pobrania, Interaktywne 
bazy danych, Oprogramowanie, Oprogramowanie do apli-
kacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do moni-
torowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie 
fizycznym, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowa-
nie użytkowe, Freeware [oprogramowanie darmowe], Inte-
raktywne multimedialne programy komputerowe, Interak-
tywne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do pobrania, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramo-
wanie do tabletów, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie kompute-
rowe do pobrania z globalnych sieci komputerowych, Opro-
gramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputero-
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we [programy], Programy na smartfony, Programy kompute-
rowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe 
do użycia w telekomunikacji, Programy do przetwarzania 
danych, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Pliki cyfro-
we do pobrania uwierzytelnione za pomocą niewymienial-
nych tokenów [NFT], Pliki multimedialne do pobrania, Treści 
do pobrania i utrwalone na nośnikach, Zapisane pliki danych, 
Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, Sprzęt 
do szyfrowania, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia 
do szyfrowania danych, Klucze kryptograficzne do pobrania 
do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania do zarządzania transakcja-
mi związanymi z kryptoaktywami za pomocą technologii 
łańcucha bloków, Oprogramowanie komputerowe do po-
brania do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryp-
towalut za pomocą technologii łańcucha bloków („block-
chain”), Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania 
i kryptografii, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania dla technologii blockcha-
in, Interfejsy komunikacyjne, Oprogramowanie do serwera 
komunikacyjnego, Oprogramowanie komputerowe do ko-
munikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, 
Oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkow-
nikami komputerów przenośnych, Oprogramowanie kom-
puterowe do przetwarzania komunikacji, Oprogramowanie 
komunikacyjne, Oprogramowanie komunikacyjne do łącze-
nia użytkowników sieci komputerowych, Oprogramowanie 
komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Sieci 
komunikacyjne, Serwery w chmurze, Sieci danych, Serwery 
sieciowe, Serwery sieci komputerowych, Serwery kompute-
rowe, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Słow-
niki elektroniczne, Notesy elektroniczne, 38 Wysyłanie, otrzy-
mywanie i przekazywanie wiadomości, Wideokonferencje, 
Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez 
wysyłanie wiadomości tekstowych, Użytkowanie systemów 
łączności elektronicznej, Usługi w zakresie wideokonferencji, 
Usługi wideokomunikacyjne, Usługi transmisji głosu i da-
nych, Usługi transmisji wideo, Usługi transmisji elektronicznej 
i telekomunikacyjnej, Usługi przesyłu danych, Usługi łączno-
ści elektronicznej, Usługi łączności, Usługi komunikacji bez-
przewodowej, Usługi komunikacji audio, Usługi elektronicz-
nej transmisji głosu, Transmisja wiadomości i obrazów, Trans-
misja krótkich wiadomości, Transmisja danych, Transfer cyfro-
wy danych, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie zakodowa-
nych wiadomości i obrazów, Konsultacje w zakresie sieci 
przesyłu danych, Zapewnianie dostępu do treści multime-
dialnych online, Zapewnianie dostępu do baz danych, Udo-
stępnianie komputerowej bazy danych, Cyfrowa transmisja 
danych za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie danych 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Zapewnianie 
komunikacji między komputerami, Zapewnianie elektronicz-
nych łączy danych, Zapewnianie dostępu do sieci kompute-
rowych, Zapewnianie dostępu do informacji za pośrednic-
twem Internetu, Zapewnianie dostępu do internetowych 
pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, 
Wzajemna komunikacja komputerowa, Wysyłanie i odbiera-
nie elektronicznych wiadomości, Wymiana wiadomości 
za pomocą transmisji komputerowej, Wymiana danych elek-
tronicznych, Wspomagana komputerowo transmisja wiado-
mości, danych i obrazów, Usługi przesyłania danych, Usługi 
natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicz-
nych, Usługi łączności on-line, Usługi komunikacyjne za po-
średnictwem sieci komputerowych, Usługi komunikacji in-
ternetowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi 
chatroomów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatro-
omów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i tre-
ści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnia-

nie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania 
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Trans-
misja plików cyfrowych, Świadczenie usług komunikacji gło-
sowej przez Internet, Retransmisja wiadomości [elektronicz-
na], Przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, Przesy-
łanie informacji drogą online, Przesyłanie informacji cyfro-
wych, Obsługa chat roomów, Łączność za pomocą kompu-
tera, Komputerowe przesyłanie danych, Komunikacja pomię-
dzy komputerami, Elektroniczne przesyłanie plików, Elektro-
niczne przesyłanie wiadomości, Elektroniczna transmisja da-
nych, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do kom-
puterowych baz danych, Zapewnianie dostępu użytkowni-
kom do programów komputerowych w sieciach danych, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], 
42 Usługi projektowania, Analizy wykonalności projektu, Ba-
dania dotyczące projektowania, Doradztwo projektowe, 
Usługi w zakresie projektowania, Zdalne monitorowanie ob-
sługi systemów komputerowych, Zdalne administrowanie 
serwerem, Zarządzanie usługami w zakresie technologii in-
formacyjnych [ITSM], Zarządzanie techniczne sprzętem go-
spodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, Zarzą-
dzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 
Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie pro-
jektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego prze-
twarzania danych [EDP], Wykrywanie i usuwanie usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Wydobywa-
nie kryptowaluty, Usługi w zakresie sieci komputerowej, 
Usługi w zakresie projektowania i programowania kompute-
rów, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi tech-
nologiczne w zakresie komputerów, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi migracji danych, 
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi komputero-
we do analizy danych, Usługi inżynieryjne w zakresie kompu-
terów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie kompute-
rowych urządzeń peryferyjnych, Usługi diagnostyki kompu-
terowej, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Testo-
wanie wydajności komputerów, Systemy komputerowe 
(Analizy -), Przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, Projektowanie, tworzenie i pro-
gramowanie stron internetowych, Projektowanie systemów 
magazynowania danych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wy-
świetlania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwa-
rzania, wyświetlania i przechowywania danych, Opracowy-
wanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, Opracowywanie syste-
mów komputerowych, Opracowywanie systemów do prze-
syłania danych, Opracowywanie sieci komputerowych, Ko-
panie kryptowaluty, Konserwacja oprogramowania do prze-
twarzania danych, Inżynieria komputerowa, Integracja syste-
mów i sieci komputerowych, Eksploracja danych, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Certyfikacja danych 
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Bada-
nia związane ze skomputeryzowaną automatyzacją proce-
sów administracyjnych, Badania w dziedzinie technologii 
przetwarzania danych, Badania w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, Badania w dziedzinie komputerów, Badania 
technologiczne dotyczące komputerów, Badania techniczne 
dotyczące komputerów, Badania przy użyciu analiz porów-
nawczych w zakresie efektywności systemów komputero-
wych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie 
wydajności systemów komputerowych, Badania dotyczące 
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przetwarzania danych, Analizy systemów komputerowych, 
Analizy komputerowe, Administracja serwerów, Administra-
cja serwerami pocztowymi, Usługi w zakresie uwierzytelnia-
nia użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain, 
Usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], Usługi 
w zakresie odzyskiwania danych, Usługi w zakresie monitoro-
wania systemów bezpieczeństwa komputerowego, Usługi 
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowe-
go, Usługi programowania komputerowego w zakresie bez-
pieczeństwa danych elektronicznych, Usługi ochrony da-
nych oparte na technologii przetwarzania w chmurze, Usługi 
monitorowania systemów komputerowych, Usługi IT w celu 
ochrony danych, Opracowywanie technologii zabezpieczeń 
sieci elektronicznych, Odtwarzanie baz danych, Monitorowa-
nie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, 
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, Analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
Wynajmowanie serwerów WWW, Wynajmowanie serwerów 
baz danych na rzecz osób trzecich, Wynajem systemów 
przetwarzania danych, Usługi w zakresie zabezpieczania da-
nych, Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, 
Usługi szyfrowania danych, Usługi powielania programów 
komputerowych, Usługi inżynierii oprogramowania dla prze-
twarzania danych, Usługi deszyfrowania danych, Szyfrowa-
nie obrazów cyfrowych, Transfer danych dokumentowych 
z jednego formatu komputerowego na inny, Szyfrowanie, 
deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości 
i danych, Powielanie programów komputerowych, Powiela-
nie oprogramowania komputerowego, Konwertowanie wie-
loplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfro-
wych, Konwersja programów komputerowych i danych, inna 
niż konwersja fizyczna, Kompresja danych do elektroniczne-
go przechowywania, Kompresja cyfrowa komputerowych 
danych, Kodowanie wiadomości, Kodowanie obrazu cyfro-
wego, Dekodowanie danych, Usługi w zakresie projektowa-
nia sprzętu komputerowego, Tworzenie platform kompute-
rowych, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompre-
sji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, Opracowywa-
nie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Znajdowa-
nie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym 
dla osób trzecich [debugowanie], Zapewnianie obsługi tech-
nicznej on-line dla użytkowników programów komputero-
wych, Zapewnianie badań technicznych z zakresu progra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramo-
wania sprzętowego, Wynajem komputerów i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach, Utrzymywanie zapisów kompu-
terowych, Utrzymywanie baz danych, Utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania 
komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowe-
go oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, Utrzy-
manie i unowocześnianie oprogramowania komputerowe-
go, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Utrzymanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Usługi 
związane z opracowywaniem baz danych, Usługi wsparcia 
technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie redagowania programów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Usługi w zakresie pomo-
cy technicznej i konserwacji oprogramowania komputero-
wego, Usługi w zakresie pisania oprogramowania kompute-
rowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputero-

wych, Usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogra-
mowania komputerowego, Usługi w zakresie instalacji opro-
gramowania komputerowego, Usługi w zakresie dostosowy-
wania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, 
Usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, 
Usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych, 
Usługi w dziedzinie programowania komputerów, Usługi 
studiów wykonalności w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Usługi projektowe dotyczące oprogramowania 
komputerowego, Usługi projektowania oprogramowania 
komputerowego, Usługi projektowania dotyczące progra-
mów komputerowych, Usługi programowania w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi programowania 
komputerowego do magazynowania danych, Usługi pisania 
programów komputerowych, Usługi pisania oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi konsultacyjne w zakresie pro-
gramowania komputerów, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i oprogramowania, Usługi kalibracji związane 
z oprogramowaniem komputerowym, Usługi inżynieryjne 
w zakresie programowania komputerowego, Usługi inżynie-
rii oprogramowania w zakresie programów do przetwarza-
nia danych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące opro-
gramowania komputerowego, Usługi doradztwa w dziedzi-
nie projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradztwa technologicznego w zakresie programów kom-
puterowych, Usługi doradztwa technicznego związane 
z programowaniem komputerowym, Usługi doradztwa spe-
cjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze w dziedzinie opracowywania pro-
duktów i podnoszenia jakości oprogramowania, Usługi do-
radcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze dotyczące programowania kompu-
terów, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania kompu-
terowego stosowanego do drukowania, Usługi doradcze 
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego, 
Usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, 
Usługi aktualizacji programów komputerowych, Ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji 
z zakresu programów komputerowych, Udzielanie informacji 
w zakresie programowania komputerów, Udzielanie infor-
macji w dziedzinie projektowania oprogramowania kompu-
terowego, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywa-
nia oprogramowania komputerowego, Udostępnianie po-
mocy technicznej on-line dla użytkowników programów 
komputerowych, Uaktualnianie i adaptacja programów 
komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników, Two-
rzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania kompu-
terowego, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów 
komputerowych, Tworzenie programów kontrolnych 
do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych, 
Tworzenie programów kontrolnych do automatycznego po-
miaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, 
Tworzenie programów komputerowych, Tworzenie progra-
mów komputerowych do przetwarzania danych, Tworzenie 
programów do przetwarzania danych, Tworzenie oprogra-
mowania komputera, Tworzenie oprogramowania kompute-
rowego, Tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie 
oprogramowania komputerowego, Testowanie programów 
komputerowych, Testowanie oprogramowania komputero-
wego, Techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich sys-
temach komputerowych, Świadczenie usług informacyj-
nych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Sporządzanie raportów dotyczą-
cych programowania komputerowego, Sporządzanie rapor-
tów dotyczących programów komputerowych, Rozwiązy-
wanie problemów z oprogramowaniem komputerowym 
[pomoc techniczna], Przygotowywanie programów do prze-
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twarzania danych, Przeprowadzanie studiów wykonalności 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie systemów komputerowych z wykorzystaniem metod 
programowania zwinnego, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, Projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie progra-
mów komputerowych, Projektowanie programów do prze-
twarzania danych, Projektowanie pakietów oprogramowa-
nia na zamówienie, Projektowanie oprogramowania kompu-
terowego na zamówienie, Projektowanie oprogramowania 
do przetwarzania tekstu, Projektowanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, Projektowanie oprogramowa-
nia do smartfonów, Projektowanie oprogramowania do kon-
wertowania danych i treści multimedialnych z i na różne pro-
tokoły, Projektowanie oprogramowania przeznaczonego 
do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Projek-
towanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji 
treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania 
do magazynowania i przywoływania danych multimedial-
nych, Projektowanie, opracowywanie i programowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opraco-
wywanie i utrzymywanie intranetu, Projektowanie, opraco-
wywanie i wdrażanie oprogramowania, Projektowanie, kon-
serwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konser-
wacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie komputerowych baz danych, Projekto-
wanie kodów komputerowych, Projektowanie i rozwój opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego do szacowania 
i obliczania danych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do odczytu, transmisji i orga-
nizowania danych, Projektowanie i opracowywanie elektro-
nicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń języ-
kowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-
terowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do przetwarzania tekstów, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobiera-
nia danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do komunikacji natychmiastowej, Doradztwo, konsulta-
cje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Ho-
sting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu kompu-
terowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i kon-
wersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputero-
wych, Aktualizowanie banków pamięci systemów kompute-
rowych, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania 
z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów 
technicznych, Badania związane ze skomputeryzowaną au-
tomatyzacją procesów przemysłowych, Diagnozowanie pro-
blemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogra-
mowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, Opracowy-

wanie i testowanie metod przetwarzania danych, algoryt-
mów i oprogramowania, Opracowywanie sprzętu kompute-
rowego, Opracowywanie komputerów, Pisanie techniczne, 
Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów kompu-
terowych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, Projektowanie komputerów 
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdaw-
czości handlowej, Projektowanie urządzeń do przetwarzania 
danych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowa-
nia problemów z elektroniką użytkową, Tworzenie platform 
komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informa-
cji na temat projektowania i opracowywania oprogramowa-
nia, systemów i sieci komputerowych, Zapewnianie infra-
struktury centrów danych, Doradztwo w zakresie projekto-
wania sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie pro-
jektów technologicznych, Planowanie projektu, Projektowa-
nie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i opracowy-
wanie sieci, Projektowanie i opracowywanie produktów 
multimedialnych, Projektowanie infrastruktury informatycz-
nej na rzecz osób trzecich, Projektowanie modeli matema-
tycznych, Projektowanie modeli symulowanych komputero-
wo, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trze-
cich, Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowa-
nie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów kom-
puterowych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, 
Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, Analizy 
naukowe wspomagane komputerowo, Badania naukowe, 
Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, Ba-
dania naukowe wspomagane komputerowo, Badania prze-
mysłowe wspomagane komputerowo, Badania techniczne, 
Badania technologiczne, Badania w dziedzinie technologii 
komunikacyjnej, Doradztwo naukowe, Doradztwo technicz-
ne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo techniczne zwią-
zane z programowaniem komputerów, Doradztwo techno-
logiczne, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradz-
two w zakresie badań przemysłowych, Opracowywanie ba-
dań technicznych, Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, Prace inżynieryjne, Profesjonalne doradztwo doty-
czące technologii, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Programo-
wanie elektronicznych systemów kontroli, Przemysłowe ana-
lizy i usługi badawcze, Usługi badawcze, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, Usługi naukowe, Usługi naukowo-
-technologiczne, Usługi technologiczne, Kontrola jakości 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Kontrola jako-
ści w zakresie systemów komputerowych, Testowanie sprzę-
tu informatycznego, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi 
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, 
Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blo-
kowego [blockchain].

(210) 549467 (220) 2022 11 22
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) DIULAN
(510), (511) 5 Środki moczopędne, Leki sercowo-naczynio-
we do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, Pre-
paraty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, Leki dla 
ludzi, Leki przeciwnadciśnieniowe, Leki sercowo-naczynio-
we stosowane w leczeniu arytmii, Leki wzmacniające, Leki 
sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu zastoinowej 
niewydolności serca (ZNS).
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(210) 549474 (220) 2022 11 22
(731) KAWALEC MONIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACCF BIURO KSIĘGOWE DORADZTWO PODATKOWE

(531) 24.17.25, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
Księgowość, Księgowość i rachunkowość, Rachunkowość, 
w szczególności księgowość.

(210) 549644 (220) 2022 11 27
(731) KOPEĆ MACIEJ, Nidzica
(540) (znak słowny)
(540) MIKROBROWAR MOBILNY I OBWOŹNY 

NANOBROWAR GARAŻOWY PENTAGRAM
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, 35 Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Organizacja i prowa-
dzenie prezentacji produktów, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z piwem, 40 Kotlarstwo [obróbka me-
tali], Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 41 Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, 
Pokazy [do celów szkoleniowych], Pokazy edukacyjne, Orga-
nizowanie warsztatów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenie i instruktaż, Usługi edukacyjne związane z piwo-
warstwem, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów 
szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, 42 Wynajem sprzętu naukowego 
i technologicznego.

(210) 549657 (220) 2022 11 28
(731) VACATION CLUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VacationClub

(531) 07.01.08, 07.01.24, 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, Reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za po-

średnictwem telefonu, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Reklama banerowa, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Reklamy online, 36 Usługi 
w zakresie nieruchomości, Administrowanie nieruchomo-
ściami, Wynajem nieruchomości i majątku, Agencja wynaj-
mu zakwaterowania [mieszkania], Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Dzier-
żawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Biuro wynajmu 
mieszkań, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo projektowe, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Two-
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, 
43 Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi 
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowa-
nia tymczasowego, Usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowa-
nia [wydawanie kluczy], Organizowanie zakwaterowania 
wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla tury-
stów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów.

(210) 549661 (220) 2022 11 28
(731) VACATION CLUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VacationClub Resort

(531) 07.01.08, 07.01.24, 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-
line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórko-
wej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem 
telefonu, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, Reklama banerowa, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Administro-
wanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub 
zachęty, Reklamy online, Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Świadczenie usług 
w zakresie reklamy komputerowej, 36 Usługi w zakresie nie-
ruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Agencja wynajmu zakwaterowania 
[mieszkania], Doradztwo w zakresie nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Biuro wynajmu mieszkań, Wynajem 
domów, Wynajem mieszkań, 42 Usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Usługi 
projektowania, Doradztwo w projektowaniu stron interneto-
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wych, Doradztwo projektowe, Doradztwo w zakresie projek-
towania stron internetowych, Opracowywanie, projektowa-
nie i aktualizacja stron głównych, Projektowanie graficzne, 
Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projek-
towanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, 
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron 
WWW w Internecie, Projektowanie stron głównych i witryn 
internetowych, Projektowanie stron domowych i stron inter-
netowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie 
witryn internetowych, Usługi graficzne, 43 Wynajmowanie 
kwater, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi biura tury-
stycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi recepcji 
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie 
kluczy], Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Or-
ganizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie 
zakwaterowania dla wczasowiczów.

(210) 549663 (220) 2022 11 28
(731) VACATION CLUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VacationClub Resort

(531) 01.15.15, 07.01.08, 07.01.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Budynki będące nieruchomymi konstrukcja-
mi metalowymi, Budynki o szkielecie metalowym, Budynki 
prefabrykowane wykonane głównie z metalu, 35 Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Reklama, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama online za pośrednictwem kom-
puterowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama 
banerowa, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Reklamy 
online, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administrowa-
nie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Organizowanie wynajmu miesz-
kań, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Biuro 
wynajmu mieszkań, Wynajem mieszkań, Wynajem domów, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie projektowania, Doradztwo projektowe, Doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, Projekto-
wanie graficzne, Projektowanie i opracowywanie stron inter-
netowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, 43 Usługi w zakresie zakwaterowania na po-

byt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czaso-
wy, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwate-
rowania tymczasowego, Usługi recepcyjne dla tymczasowe-
go zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania 
[wydawanie kluczy], Organizowanie zakwaterowania waka-
cyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Orga-
nizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów.

(210) 549664 (220) 2022 11 28
(731) VACATION CLUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.15, 07.01.08, 07.01.24, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Administro-
wanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub 
zachęty, Reklama banerowa, Reklamy online, Usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Rekla-
ma za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administrowa-
nie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Organizowanie wynajmu miesz-
kań, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Biuro 
wynajmu mieszkań, Wynajem mieszkań, Wynajem domów, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, Tworzenie, projekto-
wanie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakresie 
projektowania, Doradztwo projektowe, 43 Usługi w zakresie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Biura zakwaterowania [ho-
tele, pensjonaty], Usługi biura turystycznego związane z re-
zerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego za-
kwaterowania [wydawanie kluczy], Organizowanie zakwate-
rowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów.
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(210) 549667 (220) 2022 11 28
(731) GLESKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gleski

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.02, 26.11.12

(510), (511) 35 Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Administrowanie przed-
siębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Agencje in-
formacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub da-
nych demograficznych], Agencje informacji handlowej, Ak-
tualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej 
w komputerowej bazie danych, Analiza cen, Analiza cen 
i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem 
i recyklingiem odpadów, Analiza danych biznesowych, Ana-
liza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Anali-
za danych statystycznych z badań rynku, Analiza informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Analiza ocen dotyczących zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza po-
łożenia (stanu) firmy, Analiza reakcji na reklamę i badania ryn-
kowe, Analiza rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej, Analiza świadomo-
ści społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Analiza trendów bizneso-
wych, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie 
marketingu, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków 
biznesowych, Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy 
badań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Analizy da-
nych badań rynkowych, Analizy ekonomiczne do celów 
działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, Ana-
lizy gospodarcze, Analizy i raporty statystyczne, Analizy 
kosztów, Analizy kosztów i korzyści, Analizy odbioru reklamy, 
Analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności go-
spodarczej, Analizy statystyk handlowych, Analizy w zakresie 
marketingu, Analizy w zakresie reklamy, Badania biznesowe, 
Badania dla celów działalności gospodarczej, Badania doty-
czące cen, Badania dotyczące danych biznesowych, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsię-
biorstw, Badania dotyczące informacji na temat firm, Badania 
dotyczące informacji biznesowych, Badania działalności go-
spodarczej i badania rynkowe, Badania ekonomiczne do ce-
lów działalności gospodarczej, Badania i analiza w dziedzinie 
manipulacji rynkowych, Badania i analizy rynkowe, Badania 
i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, Badania i po-
zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Badania 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badania 
konsumenckie, Badania marketingowe w dziedzinie kosme-
tyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgna-
cji urody, Badania opinii publicznej, Badania projektów doty-
czących działalności gospodarczej, Badania rynkowe i anali-
za badań rynkowych, Badania rynkowe w celu kompilacji in-
formacji o czytelnikach publikacji, Badania rynkowe w celu 
kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Badania rynku i analizy bizneso-
we, Badania rynku i badania marketingowe, Badania staty-
styczne przedsiębiorstw, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie działal-

ności gospodarczej i usługi doradcze, Badania w zakresie re-
klamy, Badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, Bada-
nia w zakresie wydajności działalności gospodarczej, Badania 
w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, Badania 
w zakresie zysków, Badanie działalności gospodarczej i ryn-
ku, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Do-
radztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakre-
sie badań rynku, Dostarczanie danych biznesowych w for-
mie list mailingowych, Dostarczanie danych dotyczących 
działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji bizneso-
wych i handlowych online, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji do-
tyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji gospo-
darczych i handlowych online, Dostarczanie informacji han-
dlowych, Dostarczanie informacji handlowych za pośrednic-
twem komputerowej bazy danych, Dostarczanie informacji 
handlowych związanych z przedsiębiorstwami, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie infor-
macji handlowych z internetowych baz danych, Dostarcza-
nie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz infor-
macji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci kom-
puterowych, Dostarczanie informacji porównawczych w za-
kresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji staty-
stycznych dotyczących biznesu, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie zarządzania czasem, Dostarczanie skomputery-
zowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Dostarczanie skomputeryzowanych danych 
w zakresie działalności gospodarczej, Dostarczanie skompu-
teryzowanych danych statystycznych, Ekonomiczne pro-
gnozy, Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, 
Gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, Groma-
dzenie informacji w zakresie badań rynkowych, Gromadze-
nie informacji z badań rynkowych, Handlowe wyceny, Infor-
macja handlowa, Informacja handlowa [działalność gospo-
darcza], Informacja handlowa wspomagana komputerowo, 
Informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, 
Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej 
i marketingu, Informacja o działalności gospodarczej i infor-
macja handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, In-
formacja w sprawach działalności gospodarczych, Informa-
cje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, In-
formacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Informa-
cje na temat sprzedaży produktów, Inspekcja kosztów opieki 
zdrowotnej, Interpretacja danych dotyczących badań rynku, 
Kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, Kon-
sultacje w zakresie oceny rynku, Konsultacje w zakresie spra-
wozdań rynkowych, Nabywanie informacji o działalności 
gospodarczej dotyczących działalności spółki, Nabywanie 
informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących 
statusu firmy, Ocena możliwości dla działalności gospodar-
czej, Ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, 
Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe 
na odbiorców, Ocena statystyczna danych marketingowych, 
Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie 
ankiet opinii publicznej, Opracowywanie sprawozdań i ba-
dań rynkowych, Opracowywanie statystycznych danych go-
spodarczych i informacji handlowych, Opracowywanie sta-
tystyk biznesowych i informacji handlowych, Pisanie opraco-
wań dotyczących badań w zakresie działalności gospodar-
czej, Polityczne badania sondażowe, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Porównywanie 
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w or-
ganizacji działalności gospodarczej), Porównywanie usług fi-
nansowych online, Poszukiwania przejęć firm, Pozyskiwanie 
i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych doty-
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czących handlu i działalności gospodarczej, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, Prognozy ekono-
miczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 
Prognozy i analizy ekonomiczne, Prognozy rynkowe, Projek-
towanie badań opinii publicznej, Prowadzenie badań marke-
tingowych, Prowadzenie badań opinii publicznej, Prowadze-
nie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, Prze-
prowadzanie ankiet badawczych online z zakresu zarządza-
nia firmą, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Przepro-
wadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących 
sondaże opinii publicznych, Przeprowadzanie badań w za-
kresie wykonalności działalności gospodarczej, Przeprowa-
dzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Przepro-
wadzanie rozmów dla celów badań rynkowych, Przeprowa-
dzanie wycen przedsiębiorstw, Przetwarzanie wyników ba-
dań dotyczących działalności gospodarczej, Przygotowywa-
nie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Przy-
gotowywanie i kompilacja raportów i informacji bizneso-
wych i handlowych, Przygotowywanie raportów z analiz 
rynkowych, Raporty i badania rynkowe, Raporty z analiz 
rynkowych, Rozpowszechnianie danych związanych z rekla-
mą, Rozpowszechnianie danych w zakresie działalności go-
spodarczej, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszech-
nianie informacji handlowych, Rynkowe badania opinii pu-
blicznej, Skomputeryzowane badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, Skomputeryzowane badania rynkowe, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen 
możliwości biznesowych, Skomputeryzowane usługi prze-
twarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Skomputeryzowane wyszu-
kiwanie informacji handlowych, Sondowanie rynku, Specjali-
styczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących 
działalności gospodarczej, Sporządzanie ankiet bizneso-
wych, Sporządzanie raportów biznesowych, Sporządzanie 
raportów gospodarczych, Sporządzanie raportów handlo-
wych, Statystyczne badania biznesowe, Statystyczne bada-
nia rynkowe, Strategiczna analiza biznesowa, Świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, 
Udostępnianie analiz sprzedaży, Udostępnianie bizneso-
wych informacji statystycznych, Udostępnianie danych sta-
tystycznych z badań rynkowych, Udostępnianie informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednic-
twem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu 
danych, Udostępnianie informacji dotyczących handlu, Udo-
stępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, 
Udostępnianie informacji na temat działalności gospodar-
czej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie 
informacji dotyczących handlu zagranicznego, Udostępnia-
nie informacji na temat handlu zagranicznego, Udostępnia-
nie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostęp-
nianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów spo-
łecznościowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udostęp-
nianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, Udostępnianie skomputeryzowa-
nych danych związanych z działalnością gospodarczą, Udo-
stępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych, 
Udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych 
z dokumentacją gospodarczą, Udzielanie informacji bizneso-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 

Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej 
w zakresie przemysłu rolniczego, Udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji doty-
czących badań rynkowych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali 
komputerowych, Udzielanie informacji handlowych, Udzie-
lanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących 
spółek typu joint venture, Udzielanie informacji o działalno-
ści gospodarczej dotyczących franchisingu, Udzielanie infor-
macji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyj-
nych, Udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Udzielanie statystycznych informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień me-
dycznych, Usług outsourcingu w dziedzinie analityki bizne-
sowej, Usługi agencji informacji handlowej, Usługi agencji 
informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
badań i analiz rynkowych, Usługi badań rynku dla wydaw-
ców, Usługi badań rynku dotyczące mediów nadawczych, 
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi ba-
dawcze związane z reklamą, Usługi doradcze dotyczące ba-
dań rynku, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, 
Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, Usługi dotyczące informacji i badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi gromadzenia 
danych z badań rynku, Usługi informacji biznesowej, Usługi 
informacji handlowej w zakresie wina, Usługi informacyjne 
dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Usługi komputerowego przetwa-
rzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
oceny rynku, Usługi planowania w celu badań marketingo-
wych, Usługi porównywania rozwiązań w działalności go-
spodarczej, Usługi przeglądu prasy, Usługi w zakresie analiz 
rynkowych, Usługi w zakresie analiz i badań rynku, Usługi 
w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności to-
warów, Usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży 
antyków, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprze-
daży towarów, Usługi w zakresie analizy danych dotyczących 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analizy rynków 
dotyczące dostępności antyków, Usługi w zakresie analizy 
cen, Usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, Usługi w za-
kresie badań rynku dotyczące mediów nadawczych, Usługi 
w zakresie badań rynku dla wydawców, Usługi w zakresie 
badań w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi w za-
kresie Business Intelligence [analityki biznesowej], Usługi 
w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, Usługi w za-
kresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, 
Usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie informacji handlowej, 
Usługi w zakresie informacji rynkowej związane ze statysty-
kami rynkowymi, Usługi w zakresie informacji rynkowych 
dotyczących poziomu indeksów, Usługi w zakresie informa-
cji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do kompute-
rowych baz danych, Usługi w zakresie informacji handlo-
wych za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie oceny 
kosztów, Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodar-
czych, Usługi w zakresie oceny rynku, Usługi w zakresie prze-
prowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków 
związanych z korzystaniem z internetu, Usługi w zakresie 
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności 
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klientów, Usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, Usługi 
w zakresie statystycznych informacji biznesowych, Usługi 
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biz-
nesowych, Usługi w zakresie udostępniania informacji doty-
czących handlu zagranicznego, Usługi w zakresie wyszuki-
wania danych z badań rynku, Usługi w zakresie wywiadu 
gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie 
wywiadu konkurencyjnego, Usługi wyceny działalności go-
spodarczej, Ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglą-
dalności audycji telewizyjnych, Wycena firm, Wyceny doty-
czące spraw handlowych, Wyceny dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, Wyceny 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przed-
siębiorstwach specjalistycznych, Wyceny dotyczące zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach 
handlowych, Wyceny handlowe, Wywiady dla badań jako-
ściowych rynku, Wywiady dotyczące badań jakościowych 
rynku, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie 
prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradz-
two biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finanso-
wania rozwoju, Doradztwo biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, Doradztwo biznesowe w zakresie marketin-
gu strategicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie dostar-
czania systemów zarządzania jakością, Doradztwo bizneso-
we w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę 
franczyzy, Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji 
cyfrowej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie fran-
chisingu, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsię-
biorstw, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, 
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo go-
spodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo i konsultacje biz-
nesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo i pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Do-
radztwo w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakłada-
nia przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzeda-
żą samochodów, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z niewypłacalnością, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia re-
stauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie 

fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, 
Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwami, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw 
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie organizowania działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie przejęć 
(nabycia), Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością han-
dlową, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem 
[działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsię-
biorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
podróży służbowych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym 
w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z rozwojem 
wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Spe-
cjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Konsul-
tacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, 
Konsultacje dotyczące przygotowania gospodarczych da-
nych statystycznych, Konsultacje dotyczące zarządzania kor-
poracyjnego, Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działal-
ności gospodarczej, Konsultacje specjalistyczne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsię-
biorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Kon-
sultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsul-
tacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchi-
singu, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym 
zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowa-
nia działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik 
sprzedaży i programów sprzedaży, Konsultacje w zakresie 
zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej 
i przywódców, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biz-
nesu, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem bizneso-
wym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie or-
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ganizacji działalności gospodarczej, Porady i informacje do-
tyczące zarządzania przedsiębiorstwami, Porady odnośnie 
biznesowej obsługi klubów zdrowia, Porady odnośnie bizne-
sowej obsługi klubów fitness, Porady odnośnie handlu wy-
miennego, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach 
franchisingu, Porady odnośnie zarządzania działalnością go-
spodarczą w zakresie klubów zdrowia, Porady odnośnie za-
rządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów fit-
ness, Porady, pytania i informacje dotyczące działalności go-
spodarczej, Porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, 
Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 
samochodów, działających na zasadach franchisingu, Porady 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Świadczenie usług zarządza-
nia działalnością gospodarczą na początku istnienia dla in-
nych przedsiębiorstw, Udzielanie porad w zakresie metod 
i technik sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące działalności 
gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, Usługi do-
radcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
w sektorze publicznym, Usługi doradcze dotyczące zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne w zakre-
sie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania 
nią, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie agencji importowo-eksportowych, Usługi dorad-
cze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, 
Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru 
komputerów, Usługi doradcze w zakresie zakładania przed-
siębiorstw franchisingowych, Usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsię-
biorstw handlowych, Usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej związane z osiągnięciami firm, Usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia 
komputerów, Usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące wykorzystania wynalazków, Usługi dorad-
cze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefo-
nicznej, Usługi doradcze w zakresie organizacji przedsię-
biorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi doradcze 
w zakresie planowania handlowego, Usługi doradcze w za-
kresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
przedsiębiorstw przemysłowych, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze 
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze 
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze 
związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze zwią-
zane z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi do-
radztwa biznesowego, Usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
administrowania technologią informacyjną, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwida-
cji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie przygoto-
wywania i przeprowadzania transakcji handlowych, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biz-
nesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi doradztwa 

w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi do-
radztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradz-
twa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi kon-
sultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia 
z kryzysu, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, 
Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii bizne-
sowej, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące produkcji, Usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampania-
mi pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie 
planowania biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi 
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Usługi konsultingowe związane z zarzą-
dzaniem, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie konsultacji dotyczącej 
handlu zagranicznego, Usługi zarządzania i doradcze w dzia-
łalności gospodarczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Wspar-
cie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie 
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Przetwa-
rzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Automatyczne przetwarzanie danych, Automatyczne prze-
twarzanie danych medycznych, Elektroniczne przetwarzanie 
danych, Gromadzenie danych, Gromadzenie danych [dla 
osób trzecich], Gromadzenie i systematyzacja informacji wy-
korzystywanych w transmisjach elektronicznych, Gromadze-
nie i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, Gro-
madzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych 
bazach danych, Gromadzenie informacji dla firm, Gromadze-
nie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlo-
wej, Gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, 
Gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, 
Inwentaryzacja, Inwentaryzacja towaru, Kompilacja adresów 
według indeksów, Kompilacja danych dla osób trzecich, 
Kompilacja danych matematycznych, Kompilacja danych 
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, 
Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań me-
dycznych, Kompilacja danych statystycznych dotyczących 
przedsiębiorstw, Kompilacja i systematyzacja danych na po-
trzeby komputerowych baz danych, Kompilacja informacji 
do komputerowych baz danych, Kompilacja informacji 
i ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, Kompi-
lacja informacji statystycznych, Kompilacja informacji w kom-
puterowych bazach danych, Kompilacja katalogów bizneso-
wych do publikacji w Internecie, Kompilacja komputerowych 
baz danych, Kompilacja list adresowych, Kompilacja list po-
tencjalnych klientów, Kompilacja modeli statystycznych 
w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, 
Kompilacja rejestrów dotyczących importerów, Kompilacja 
rejestrów dotyczących eksporterów, Kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, Kompilacja zindeksowanych adresów, 
Kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach da-
nych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Komputerowe zarzą-
dzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, Kontrola 
zapasów magazynowych, Monitorowanie poziomu sprzeda-
ży dla osób trzecich, Nabywanie informacji handlowych, 
Opracowywanie biznesowych danych statystycznych, Opra-
cowywanie informacji o firmie, Opracowywanie informacji 
gospodarczych, Opracowywanie informacji handlowych, 
Opracowywanie informatorów gospodarczych, Opracowy-
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wanie informatorów handlowych, Opracowywanie katalo-
gów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci kompu-
terowej lub Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, Opracowywanie rejestrów 
handlowych, Opracowywanie statystyk biznesowych, Opra-
cowywanie statystyk gospodarczych, Opracowywanie sta-
tystyk handlowych, Opracowywanie statystyk w zakresie 
korzystania z opieki zdrowotnej, Prowadzenie dokumentacji 
i rejestrów dotyczących chorób, na które zapadają pacjenci, 
Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, 
Prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trzecich], Prowa-
dzenie rejestrów [dla osób trzecich], Prowadzenie rejestru 
certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni ko-
smicznej, Prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjona-
listów w dziedzinie technik medycznych, Prowadzenie reje-
stru informacji, Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób 
trzecich], Prowadzenie rejestru profesjonalnych nauczycieli 
zawodowych, Prowadzenie rejestru ras zwierząt, Prowadze-
nie rejestru ras psów, Przetwarzanie danych, Przetwarzanie 
danych dla firm, Przetwarzanie danych w celu gromadzenia 
danych do celów działalności gospodarczej, Przygotowanie 
spisów inwentarza, Skomputeryzowana kompilacja list za-
mówień, Skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, 
Skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu in-
wentarza, Skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, 
Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skomputeryzowa-
ne gromadzenie indeksów klientów, Skomputeryzowane 
przetwarzanie danych, Skomputeryzowane przygotowanie 
spisu inwentarza, Skomputeryzowane usługi w zakresie za-
rządzania bazami danych, Skomputeryzowane zarządzanie 
zapasami, Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, 
Skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, Skomputeryzo-
wane zarządzanie danymi, Sporządzanie indeksów informa-
cji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie 
informacji statystycznych dotyczących działalności gospo-
darczej, Sporządzanie statystyk, Sporządzanie statystyk poli-
tycznych, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Systematyzowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Tworzenie kompu-
terowych baz danych, Tworzenie list potencjalnych klientów, 
Tworzenie rejestrów dotyczących importerów, Tworzenie 
rejestrów dotyczących eksporterów, Usługi biurowe dla elek-
tronicznego gromadzenia danych, Usługi biurowe dla elek-
tronicznego zestawiania danych, Usługi biurowe dla elektro-
nicznego operowania danymi, Usługi elektronicznego zarzą-
dzania zapasami, Usługi informacyjne w zakresie przetwarza-
nia danych, Usługi komputerowego gromadzenia danych 
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców 
detalicznych, Usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy da-
nych, Usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, 
Usługi obejmujące transkrypcję danych statystycznych, 
Usługi obejmujące tworzenie danych statystycznych, Usługi 
prowadzenia ewidencji udziałowców, Usługi przetwarzania 
danych online, Usługi przetwarzania danych, Usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie listy płac, Usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie transportu, Usługi przetwarzania da-
nych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi przetwarzania 
danych w trybie online, Usługi przetwarzania danych [czyn-
ności biurowe], Usługi w zakresie przetwarzania danych, 
Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Usługi w zakresie 
zarządzania inwentarzem, Usługi w zakresie zarządzania in-
wentarzem części i komponentów świadczone na rzecz wy-
twórców i dostawców, Usługi wprowadzania danych, Usługi 
wprowadzania danych komputerowych, Usługi zarządzania 
aktami, mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób 
trzecich, Usługi zarządzania bazami danych, Usługi zarządza-
nia danymi, Weryfikacja przetwarzania danych, Wprowadza-

nie i przetwarzanie danych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zarzą-
dzanie aktami finansowymi, Zarządzanie bazami danych, 
Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Za-
rządzanie komputerowymi bazami danych, Zarządzanie 
przetwarzaniem danych, Zbieranie biznesowych danych 
statystycznych, Zbieranie danych dotyczących działalności 
gospodarczej, Zdobywanie statystyk dotyczących działalno-
ści gospodarczej [dla osób trzecich], Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Zestawianie katalogów 
biznesowych online, Zestawienia statystyczne, Zestawienia 
statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów han-
dlowych], Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarza-
nia danych, Administracja biznesowa w zakresie transportu 
i dostaw, Administrowanie dotyczące marketingu, Admini-
strowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą, Admi-
nistrowanie działalnością handlową w zakresie programów 
akcji pracowniczych, Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie sklepów detalicznych, Administrowanie li-
stami płac na rzecz osób trzecich, Administrowanie odno-
szące się do metod sprzedaży, Administrowanie programami 
wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Administrowanie progra-
mami członkowskimi, Administrowanie sprawami przedsię-
biorstwa, Administrowanie testowaniem kompetencji zawo-
dowych, Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, 
Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Adresowa-
nie kopert, Archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycz-
nych [usługi biurowe], Badania rynkowe prowadzone przez 
telefon, Badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, Do-
starczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim 
[usługi administracyjne], Fakturowanie, Fakturowanie w za-
kresie usług medycznych, Fotokopiowanie, Komputerowe 
sporządzanie listy płac, Kopiowanie akt [papier], Kopiowanie 
dokumentów na rzecz osób trzecich, Kopiowanie zapisów 
[papier], Kserografia, Maszynopisanie, Obróbka tekstów, Ob-
róbka tekstów i usługi maszynopisania, Obsługiwanie centra-
li telefonicznych na rzecz innych, Odczyt liczników gazu 
do celów wystawiania rachunków, Odczyt mierników elek-
trycznych do celów wystawiania rachunków, Odczytywanie 
liczników mediów do celów fakturowania, Odczytywanie 
wodomierzy do celów fakturowania, Organizacja abona-
mentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd 
autostradą [ETC] na rzecz innych, Organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Pisanie na ma-
szynie, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością handlową, Pośrednictwo w naby-
waniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputero-
wych [Internet], Potwierdzanie umówionych spotkań dla 
osób trzecich, Powielanie dokumentów, Powielanie doku-
mentów [usługi fotokopiowania dokumentów], Powielanie 
[kopiowanie] dokumentów, Powielanie rysunków, Prenume-
rata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elek-
tronicznych, Prenumerowanie gazet, Prowadzenie księgo-
wości przedsiębiorstwa, Prowadzenie rejestrów firm [dla 
osób trzecich], Prowadzenie rejestrów firm, Przepisywanie 
zapisów stenograficznych, Przetwarzanie danych do celów 
administracyjnych, Przetwarzanie danych z listy płac [dla 
osób trzecich], Przetwarzanie dokumentów rejestracji gwa-
rancji na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie zapytań telefo-
nicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, 
Przygotowanie listy płac, Przygotowanie odcinków z wypła-
ty, Przygotowanie prezentacji do celów handlowych, Przy-
gotowywanie dokumentów związanych z działalnością go-
spodarczą, Przygotowywanie kopert z wypłatą, Przygotowy-
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wanie list adresowych, Przygotowywanie pakietów płaco-
wych, Przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizu-
alnych na rzecz firm, Przygotowywanie prezentacji w celach 
handlowych, Przygotowywanie prezentacji do celów działal-
ności gospodarczej, Przygotowywanie rocznych zeznań po-
datkowych na rzecz przedsiębiorstw, Realizacja zadań steno-
graficznych na zamówienie, Rejestracja i transkrypcja zapisa-
nych wiadomości, Rejestracja zwrotu kluczy, Rozliczanie 
kosztów telefonicznych, Rozpoczynanie rozmów telefonicz-
nych dla osób trzecich, Skomputeryzowana edycja tekstów, 
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Skomputeryzo-
wane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Sor-
towanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, 
Sporządzanie dokumentów, Sporządzanie faktur, Sporządza-
nie listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], Spo-
rządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Stenografia, Świadczenie usług admi-
nistracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów 
na kursy online, Świadczenie usług książek telefonicznych, 
Świadczenie usług sekretarskich, Świadczenie usług sekretar-
skich podczas tworzenia firmy, Świadczenie usług zarządza-
nia biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczą-
cych sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, Te-
lefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], Transkrypcja, Transkrypcja danych, Transkrypcja komu-
nikatów, Transkrypcja nagranych komunikatów, Transkrypcja 
wiadomości, Transkrypcja wiadomości dźwiękowych, Trans-
krypcja wiadomości [prace biurowe], Udostępnianie infor-
macji książek telefonicznych dla subskrybentów, Udostęp-
nianie informacji z książek telefonicznych w celu wspierania 
telekomunikacji, Udostępnianie katalogów [spisów] informa-
cji handlowych online w Internecie, Udzielanie informacji 
z książki telefonicznej, Usługi administracyjne w zakresie kie-
rowania na konsultacje do generalnych wykonawców bu-
dowlanych, Usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart 
kredytowych, Usługi administracyjne w zakresie odpraw cel-
nych, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na kon-
sultacje do zakładów ubezpieczeniowych, Usługi administra-
cyjne w zakresie zarządzania sprawami na wokandzie, Usługi 
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do szpitala, Usługi administracyjne w zakresie skierowań le-
karza, Usługi administrowania działalności gospodarczej 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi administrowania 
działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, Usługi 
administrowania lotniskami, Usługi biur w zakresie pisania 
na maszynie, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania za-
mówień sprzedaży, Usługi biurowe w zakresie organizowa-
nia spotkań, Usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, Usłu-
gi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, Usługi edycji 
tekstów, Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, Usługi 
komputerowego maszynopisania, Usługi maszynopisania, 
Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób 
trzecich, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty ga-
zet dla osób trzecich, Usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], Usługi rejestracji kart kredytowych, Usługi 
reprograficzne, Usługi sekretariatu, Usługi sekretarskie, Usługi 
sekretarskie i biurowe, Usługi sekretarskie świadczone przez 
hotele, Usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, Usługi 
sekretarskie świadczone w biurach firm, Usługi sekretarskie 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi stenograficzne, 
Usługi stenograficzno-sekretarskie, Usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], Usługi w zakresie administracji biuro-
wej [dla osób trzecich], Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie fakturowania, 
Usługi w zakresie odbierania telefonów [dla osób trzecich], 
Usługi w zakresie odbierania telefonów, Usługi w zakresie od-
bierania telefonów i przekazywania wiadomości, Usługi 

w zakresie powielania [kopiowania], Usługi w zakresie powi-
tań telefonicznych świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie przedstawienia weksli, Usługi w zakresie rejestracji 
samochodów, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych 
świadczone na rzecz lekarzy, Usługi w zakresie rozliczeń me-
dycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi w zakresie roz-
liczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, Usługi w za-
kresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 
Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie składania zamó-
wień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie sporządzania listy 
płac, Usługi w zakresie stenografii, Usługi w zakresie trans-
krypcji, Usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, Usługi 
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi związa-
ne z listami prezentów, Wkładanie materiałów drukowanych 
do kopert, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wystawia-
nie rachunków, Zadania kopiowania dokumentów, Załatwia-
nie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Za-
pewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie 
zarządzania inwentarzem leków, Zapis informacji na kartach 
perforowanych [funkcje biurowe], Zarządzanie dokumenta-
cją biznesową, Zarządzanie planami dotyczącymi przedpła-
conej opieki medycznej, Zarządzanie planami dotyczącymi 
preferowanych dostawców, Zarządzanie planami emerytal-
nymi pracowników, Zarządzanie planami świadczeń socjal-
nych dla pracowników, Zarządzanie programami i usługami 
refundacyjnymi aptek, Zarządzanie programami i usługami 
w zakresie refundacji leków, Zarządzanie programami refun-
dacji leków dla pacjentów, Zarządzanie programami świad-
czeń pracowniczych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi 
rekrutacji personelu, Agencja castingów teatralnych, Agen-
cje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrud-
nienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wyma-
gań względem tego pracownika, Biura pośrednictwa pracy, 
Casting [rekrutacja] wykonawców, Dobór personelu [dla 
osób trzecich], Dobór personelu za pomocą metod psycho-
technicznych, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji perso-
nelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjonalne 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w sprawach 
zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy 
i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej świadczone w celu określe-
nia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie plano-
wania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur praw-
nych, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Doradztwo w zakresie zasobów ludz-
kich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo w za-
kresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo 
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Do-
radztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Do-
starczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji na te-
mat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Dostarcza-
nie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, Do-
starczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, 
Gromadzenie informacji na temat personelu, Informacje do-
tyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo eduka-
cyjne i szkoleniowe), Kierowanie uzdolnionych wolontariu-
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szy do organizacji non-profit, Konsultacja dotycząca rekruta-
cji w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje doty-
czące wyboru personelu, Konsultacje dotyczące zatrudnie-
nia w dziedzinie usług finansowych, Konsultacje w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dzie-
dzinie zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie rekru-
tacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Leasing 
pracowniczy, Ocena potrzeb personelu, Oferowanie porad 
z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, Opracowywanie CV dla osób trze-
cich, Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, Organi-
zowanie i prowadzenie targów pracy, Organizowanie i pro-
wadzenie targów rekrutacyjnych, Planowanie wykorzystania 
personelu, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadza-
nia stanowisk, Pomoc w zarządzaniu personelem, Profesjo-
nalne usługi w zakresie rekrutacji, Przenoszenie personelu, 
Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracow-
ników, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia 
kompetencji zawodowych, Przeprowadzanie testów osobo-
wości do celów rekrutacji, Przeprowadzanie testów psycho-
metrycznych w celu doboru personelu, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przepro-
wadzanie testów w celu określania umiejętności potrzeb-
nych w pracy, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja per-
sonelu], Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczaso-
wych, Przydzielanie stanowisk pracy, Przygotowywanie CV 
na rzecz innych, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja 
[casting] aktorów, Rekrutacja dyrektorów dla spółek powier-
niczych [firm maklerskich], Rekrutacja działaczy politycznych, 
Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, Rekrutacja 
ochotników politycznych, Rekrutacja personelu, Rekrutacja 
personelu do pomocy w biurze, Rekrutacja personelu infor-
matycznego, Rekrutacja personelu linii lotniczych, Rekruta-
cja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu 
tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego, Re-
krutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, Re-
krutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja 
pracowników wspomagających prace biurowe, Rekrutacja 
tymczasowego personelu technicznego, Rozpowszechnia-
nie informacji na temat rekrutacji absolwentów, Selekcja per-
sonelu, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Te-
stowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, Tym-
czasowe wyznaczenie pracowników, Tymczasowy przydział 
personelu, Usługi administracyjne w zakresie relokacji perso-
nelu, Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji 
sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli związane z pro-
mocją sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli do celów 
reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli związane 
z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Usługi agencji po-
średnictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biu-
rowych, Usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu 
do branży elektronicznej, Usługi agencji pośrednictwa pracy 
i rekrutacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania 
kadr do obsługi domów pokazowych, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi 
agencji pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi agen-
cji pracy na rzecz personelu paramedycznego, Usługi agen-
cji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji wyszukiwa-
nia talentów [impresariat w działalności artystycznej], Usługi 
biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska 
biurowe, Usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejęt-
nością obsługi komputera, Usługi biur pośrednictwa pracy 
dla niań, Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące persone-
lu dwujęzycznego, Usługi biur pośrednictwa pracy dla pielę-
gniarzy i pielęgniarek, Usługi biur pośrednictwa pracy w za-

kresie pracy tymczasowej, Usługi biura pośrednictwa pracy, 
Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla 
personelu, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi do-
radcze w zakresie zatrudnienia, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania personelem, Usługi doradztwa w zakresie obsa-
dzania stanowisk, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracow-
niczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracow-
niczej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i ka-
riery zawodowej, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
zarządzania personelem, Usługi konsultacyjne w zakresie 
zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwa-
rzaniem danych, Usługi konsultingowe związane z persone-
lem, Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi 
planowania kariery, Usługi rejestrowania pracowników, Usłu-
gi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi re-
krutacyjne, Usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów sce-
nicznych, Usługi świadczone przez agencje pośrednictwa 
pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pie-
lęgniarskiego, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców ta-
lentów], Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla 
asystentów osobistych, Usługi w zakresie obsadzania stano-
wisk kierowniczych, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk 
pracy dla pomocy domowych, Usługi w zakresie obsadzania 
stanowisk pracy dla kamerdynerów, Usługi w zakresie po-
średnictwa pracy, Usługi w zakresie pracowników tymczaso-
wych, Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych 
pracowników [zwolnienia monitorowane], Usługi w zakresie 
przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie przeprowa-
dzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji persone-
lu], Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, Usługi w zakresie relokacji 
pracowników, Usługi w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla 
techników filmowo-telewizyjnych, Usługi w zakresie tymcza-
sowego przydziału pracowników, Usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie wyszu-
kiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie 
wyszukiwania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w zakre-
sie zarządzania personelem reklamowym, Usługi w zakresie 
zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewi-
zyjnych, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas 
określony, Usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, Usługi w za-
kresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, Usługi wyszu-
kiwania i wybierania kadry kierowniczej, Usługi związane 
z personelem, Wsparcie dla pracowników w sprawach z za-
kresu działalności gospodarczej, Wybór kadr kierowniczych, 
Wyszukiwanie miejsc pracy, Zapewnianie agentów handlo-
wych na umowę, Zapewnianie przedstawicieli handlowych, 
Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wspar-
cia, Zapewnienie personelu administracyjnego, Zapewnie-
nie personelu sprzedającego, Zarządzanie personelem, Za-
rządzanie personelem w celach reklamowych, Zarządzanie 
personelem zajmującym się marketingiem, Zarządzanie per-
sonelem zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, Znajdowanie posady dla pracowników tymczaso-
wych, Znajdowanie posady dla stałego personelu, Znajdo-
wanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projekto-
waniem, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, Admini-
stracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicz-
nych, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania 
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dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa obsługa 
centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi 
doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia fir-
my, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsię-
biorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące ob-
sadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania doty-
czące rekrutacji personelu, Doradztwo w zarządzaniu prze-
mysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie 
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za po-
średnictwem internetu, Impresariat w działalności artystycz-
nej, Informacje na temat metod sprzedaży, Nabywanie do-
stępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie przedsię-
biorstw, 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, Nego-
cjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trze-
cich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjo-
wanie kontraktów reklamowych, Negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji han-
dlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z pod-
miotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Opracowywanie 
strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodar-
czej, Organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych 
oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trze-
cich, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizo-
wanie prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie part-
nerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie 
działalności gospodarczej, Planowanie spotkań bizneso-
wych, Planowanie strategiczne dla działalności gospodar-
czej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa 
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsię-
biorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc 
dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia 
ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc przy prowa-
dzeniu franszyz, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w or-
ganizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsię-
biorstw handlowych, Pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasa-
dach franchisingu, Pomoc w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działalno-
ści przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, 
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa prze-
mysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, 
Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlo-
wych i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-

stwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowa-
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc 
w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, 
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działania-
mi handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub han-
dlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, 
Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porady 
w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo w dzia-
łalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kon-
traktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo 
w zakresie reklamy, Pośredniczenie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawie-
ranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadze-
nie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Przygo-
towanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących spraw z za-
kresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opraco-
wań projektów dotyczących tematyki działalności gospodar-
czej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Rejestra-
cja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Rozwój syste-
mów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządza-
nie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], 
Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Sporządzanie ra-
portów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie 
działalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz insty-
tucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akade-
mickimi, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usłu-
gi agencji literackich obejmujące negocjowanie umów, Usłu-
gi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób 
w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi inspekcji i unowocze-
śniania procesów biznesowych, Usługi menadżerskie świad-
czone na rzecz modeli i modelek, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Usługi online z zakresu nawiązywania kontak-
tów biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi planowa-
nia dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego 
związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych 
profilach z klientami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw han-
dlowych, Usługi przepisywania nagranych raportów lekar-
skich, Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynno-
ści biurowych], Usługi składania zamówień hurtowych, Usłu-
gi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szacowania ryzyka 
w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w za-
kresie badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące orga-
nizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakresie fuzji 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności go-
spodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów mię-
dzy przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie 
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, 
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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 go-
spodarczej, Usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarządzania biz-
nesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone przez 
agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go 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 
modeli i modelek, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz obiektów parkingowych, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone autorom i pisarzom, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz teatrów, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz kompleksów basenów, Usługi zarzą-
dzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi zarządzania 
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi 
zarządzania biznesowego dla piłkarzy, Usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektroniczne-
go, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi 
zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania zapasa-
mi, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów 
o świadczenie usług na rzecz innych, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i pla-
nowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania re-
stauracji i ich działalności, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie franchisingu, Wycena cyklu życia 
do celów biznesowych, Zapewnianie rankingów użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie admini-
stracyjne hotelami, Zarządzanie administracyjne klinikami 
medycznymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Za-
rządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzają-
cych, Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Za-
rządzanie biznesowe dla sklepów, Zarządzanie biznesowe 
hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Za-
rządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Zarządzanie bizne-
sowe lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe 
na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie biznesowe 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie 
biznesowe restauracjami, Zarządzanie biznesowe w dziedzi-
nie transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w przy-
chodni weterynaryjnej, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, 

Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych 
osób, Zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz 
firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarzą-
dzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą doty-
czące osobistości świata sportu, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób 
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzyno-
wych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością hoteli, dla 
osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie flotą 
pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie flotą transporto-
wą [dla osób trzecich], Zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarzą-
dzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz osób trze-
cich, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trze-
cich, Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie liniami 
lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie na rzecz 
zawodowych sportowców, Zarządzanie procesami bizneso-
wymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami 
biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi i do-
radztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności 
gospodarczej [dla osób trzecich], Zarządzanie projektami 
z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie przedsię-
biorstwami, w tym doradztwo w sprawach demograficz-
nych, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego 
dla osób trzecich, Zarządzanie punktami obsługi telefonicz-
nej dla osób trzecich, Zarządzanie relacjami z klientami, Za-
rządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie szpi-
talami, Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, Doradztwo biznesowe dotyczące rekla-
my, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo do-
tyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące zarzą-
dzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w za-
kresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie mar-
ketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i po-
trzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą 
danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradz-
two w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumen-
tów, Doradztwo w zakresie demografii do celów marketin-
gowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu 
produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie tożsamości przed-
siębiorstwa, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i pro-
mocyjnych, Doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu 
produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, Dostarczanie informacji i świadczenie 
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Kon-
sultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, 
Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych 
na rzecz firm, Opracowywanie treści reklamowych w broszu-
rach dla innych, Organizacja promocji przy użyciu mediów 
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audiowizualnych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
Porady w zakresie marketingu, Promocja towarów i usług po-
przez sponsorowanie, Świadczenie doradczych usług marke-
tingowych dla producentów, Usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące reklamy, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, Usłu-
gi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi dorad-
cze w zakresie marketingu, Usługi doradztwa w zakresie mar-
ketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi kon-
sultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe w dzie-
dzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi konsultingo-
we w zakresie marketingu internetowego, Usługi reklamowe 
mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na te-
mat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego 
szkliwienia kłębuszków [FSGS], Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Bezpo-
średnia reklama pocztowa, Dystrybucja broszur reklamo-
wych, Dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych 
za pośrednictwem poczty, Dystrybucja drukowanych mate-
riałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów 
promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych drogą 
pocztową, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dys-
trybucja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodat-
ków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, Dystry-
bucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów do ce-
lów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów rekla-
mowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystrybucja 
prospektów i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów rekla-
mowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, 
Dystrybucja ulotek reklamowych, Kolportaż próbek, Organi-
zowanie dystrybucji próbek reklamowych, Promocja towa-
rów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy pro-
mocyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję kart rabatowych, Przygotowywanie dys-
trybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania te-
lefoniczne, Przygotowywanie dystrybucji próbek reklamo-
wych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Reklama ko-
respondencyjna, Rozpowszechnianie broszur reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych w Internecie, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, 

broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie produktów 
do celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpo-
wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą 
sieci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnia-
nie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozprowadza-
nie próbek dla celów reklamowych, Usługi dystrybucji mate-
riałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośred-
nictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, Usługi reklamowe 
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach ko-
respondencji masowej, Usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Wynajem 
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Dostarczanie 
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, 
Leasing billboardów reklamowych, Organizowanie prze-
strzeni reklamowej w gazetach, Reklama w windach, Świad-
czenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnia-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udo-
stępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i ma-
gazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomo-
cą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informa-
cyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu 
czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Wynajem 
bilbordów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], Wynajem billboardów, Wynajem billboardów re-
klamowych, Wynajem czasu na emisję reklam w kinach, Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem materiałów reklamowych, Wynajem pomocy 
reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej w broszu-
rach, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach interne-
towych, Wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, 
Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamo-
wych, Wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należą-
cym do kolei, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem prze-
strzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń 
o pracę, Wynajem tablic do celów reklamowych, Wynajem 
tablic umieszczonych na posesji do celów reklamowych, Wy-
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie wszelkich mate-
riałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingo-
wych, Wypożyczanie billboardów cyfrowych, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Zapewnianie prze-
strzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazy-
nach, Administrowanie programami lojalnościowymi i moty-
wacyjnymi, Administrowanie programami dla osób często 
podróżujących drogą powietrzną, Administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, Administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Admini-
strowanie programami dla osób często podróżujących dro-
gą powietrzną, Doradztwo organizacyjne dotyczące progra-
mów lojalnościowych dla klientów, Marketing towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Obsłu-
ga programów lojalnościowych, Organizacja, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów 
i programów motywacyjnych, Organizowanie i zarządzanie 
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospo-
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darczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie kon-
sumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie 
programów motywacyjnych, Organizowanie programów lo-
jalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub re-
klamowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie, 
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych pro-
gramów motywacyjnych, Organizowanie, przeprowadzanie 
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywa-
cyjnych, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczo-
ne poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użyt-
kowników uprzywilejowanych, Promowanie sprzedaży to-
warów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów 
premiowych za używanie kart kredytowych, Promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych pro-
gramów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, Usługi 
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi klu-
bów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re-
klamowych, Usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi w za-
kresie programów lojalnościowych, Zarządzanie hotelowymi 
programami motywacyjnymi osób trzecich, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, Zarządzanie programami lojalności klientów i pro-
gramami motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi wyko-
rzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzeda-
ży, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwie-
nia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez 
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Badania w za-
kresie public relations, Doradztwo w dziedzinie public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w zakresie public relations, Po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w za-
kresie public relations, Prowadzenie badań w dziedzinie pu-
blic relations, Usługi biura prasowego, Usługi doradztwa 
w zakresie public relations, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi lobbingu handlowego, Usługi relacji z mediami, Orga-
nizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlo-
wych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Organizacja targów handlowych, Organizacja targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, Organizacja wydarzeń ko-
mercyjnych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Or-
ganizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub 
reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych, 
Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organi-
zowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizo-
wanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawni-
czą, Organizowanie i prowadzenie imprez handlowych, Or-
ganizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, Orga-
nizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Or-
ganizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 

handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie 
pokazów handlowych, Organizowanie pokazów mody w ce-
lach handlowych, Organizowanie pokazów w celach handlo-
wych, Organizowanie targów handlowych, Organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlo-
wych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych i reklamowych, Organi-
zowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyj-
nych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Plano-
wanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezen-
tacji w celach gospodarczych i reklamowych, Pokazy [do ce-
lów promocyjnych/reklamowych], Pokazy mody w celach 
handlowych, Promocja targów do celów handlowych, Pro-
mowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Prowa-
dzenie pokazów handlowych, Prowadzenie pokazów w za-
kresie działalności gospodarczej, Prowadzenie, przygotowy-
wanie i organizowanie pokazów handlowych i targów han-
dlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Prowadze-
nie targów w sektorze motoryzacyjnym, Prowadzenie wy-
staw w celach biznesowych, Prowadzenie wystaw w celach 
reklamowych, Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych online, Przeprowadzanie wystaw w ce-
lach handlowych, Przygotowywanie pokazów w celach re-
klamowych, Przygotowywanie pokazów w celach handlo-
wych, Przygotowywanie wystaw do celów działalności go-
spodarczej, Przygotowywanie wystaw w celach komercyj-
nych, Przygotowywanie wystaw w celach handlowych, 
Przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, Usługi 
w zakresie zarządzania targami, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Dekoracja wystaw sklepowych, Or-
ganizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja 
wystaw do celów reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw w celach reklamowych, Pokaz handlowy 
[dla osób trzecich], Pokazy sprzętu fotograficznego [do ce-
lów reklamowych], Pokazy towarów, Pokazy towarów dla 
celów reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyj-
nych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku-
pów i zakupów domowych, Prezentacje towarów i usług, 
Prezentowanie produktów finansowych w mediach komuni-
kacji dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezen-
towanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizual-
nych 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 aranżacji wystaw sklepów detalicznych, Usługi 
w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, Usługi w zakre-
sie dekorowania wystaw sklepowych, Usługi w zakresie orga-
nizowania pokazów towarów handlowych, Usługi w zakresie 
pokazów towarów, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Administrowanie programa-
mi motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, Agencja public relations, Agencje 
reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w kom-
puterowej bazie danych, Badanie rynku, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Dostarczanie biznesowych 
informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marke-
tingowej, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, 
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Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwa-
nia konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szcze-
gólności 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 marke-
tingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych w celu wykorzystania ich jako strony interneto-
we, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cy-
frowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, 
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez 
i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marke-
ting referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, Modelki 
i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Oceny sza-
cunkowe do celów marketingowych, Oferowanie próbek 
produktów, Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdraża-
nie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywa-
nie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i po-
mysłów marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek 
internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do promowania stron interneto-
wych innych osób, Optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie im-
prez reklamowych, Organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, Organizacja pokazów mody do celów promocji 
sprzedaży, Organizowanie działań reklamowych w kinach, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie promo-
cji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele 
dobroczynne, Organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, Planowanie 
strategii marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produk-
tu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Po-
moc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsa-
mości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie pro-
mocji działalności gospodarczej, Poszukiwania w zakresie 
patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Inter-
necie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybu-
cja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów 
reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Pro-
dukcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja na-
grań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, Produkcja programów typu tele-
zakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, 
Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i na-
grań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam 

kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam 
telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, 
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowa-
nie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamo-
wych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie ma-
teriałów 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, Promo-
wanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie port-
folio online za pośrednictwem strony internetowej, Promo-
wanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści z ener-
gooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjonalistów 
w dziedzinie oświetlenia, Promowanie muzyki innych po-
przez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem wi-
tryn internetowych, Promowanie projektów innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Promowanie sprzedaży artykułów mody za po-
średnictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, 
Promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem 
programów znaczków handlowych, Promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzeda-
ży 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 to-
warów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i ko-
munikacyjne, Promowanie towarów i usług w drodze spon-
sorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów 
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie spon-
sorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sporto-
wą, Promowanie towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem programów kart rabatowych, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowa-
nie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sporto-
wymi, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowa-
nia wydarzeń sportowych, Promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promo-
wanie wydarzeń specjalnych, Promowanie zawodów i wyda-
rzeń sportowych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, 
Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygo-
towywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie 
handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i roz-
mieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywa-
nie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie list ad-
resowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych 
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bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne 
niż sprzedaż], Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych 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, Przygo-
towywanie ulotek reklamowych, Publikacja reklam, Publika-
cja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów re-
klamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie druków 
do celów reklamowych, Publikowanie literatury reklamowej, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publiko-
wanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów 
reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama ba-
nerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama bizne-
sowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicz-
nych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunika-
cyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sie-
ci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów re-
klamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badaw-
czych, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficz-
nych, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedaw-
ców online za pośrednictwem przewodnika online do prze-
szukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w cza-
sopismach, 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 ukła-
dów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z mię-
dzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w za-
kresie filmów kinowych, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednic-
twem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana 
z transportem i dostawą, Reklamowanie filmów kinemato-
graficznych, Reklamowanie kin, Reklamowanie nieruchomo-
ści mieszkaniowych i komercyjnych, Reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Reklamo-
wanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom 
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprze-
dawców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożli-
wiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług 
tych dostawców, Reklamy kinowe, Reklamy montowane 
na dachach taksówek, Reklamy online, Reklamy radiowe, Re-
klamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Reproduk-
cja materiału reklamowego, Reżyserowanie filmów reklamo-
wych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozwijanie kon-
cepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, Rozwój planu marketingowego, Skompute-
ryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządza-
nie raportów do celów marketingowych, Telemarketing, Te-
stowanie marki, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworze-
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie tek-
stów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Udostępnianie online przewodników reklamowych zawiera-
jących towary i usługi osób trzecich prowadzących handel 
online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingo-
wych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzie-
lanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, 

Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji reklamo-
wych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości 
świata sportu, Usługi dopasowywania w ramach sieci rekla-
mowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między 
reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, 
Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi izby handlo-
wej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w za-
kresie promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne doty-
czące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usłu-
gi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, 
Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi mar-
ketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie 
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketin-
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usłu-
gi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi 
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi 
merchandisingu, Usługi modelek i modeli do celów reklamo-
wych lub promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe do ce-
lów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne doty-
czące gry w baseball, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi 
promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi 
promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elek-
tronicznych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pi-
sania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dla 
branży literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi re-
klamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe do-
tyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe 
dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące usług 
finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi re-
klamowe dotyczące hoteli, Usługi reklamowe dotyczące 
przemysłu morskiego, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe 
i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi rekla-
mowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewi-
zji, radia, poczty, Usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz 
innych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań 
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie cho-
rób, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, Usługi reklamowe świadczone przez ra-
diowe i telewizyjne agencje reklamowe, Usługi reklamowe 
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
środowiskowych, Usługi reklamowe w celu stworzenia roz-
poznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usłu-
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gi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej 
w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki spo-
łecznej, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie pro-
mocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie branży 
podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe w za-
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie pro-
mocji napojów, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży to-
warów, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży 
napojów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji no-
wych produktów, Usługi reklamowe w zakresie produktów 
farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie urządzeń 
do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie pro-
duktów do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakre-
sie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści 
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie 
turystyki i podróży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
perfumeryjnych, Usługi reklamowe za pośrednictwem tek-
stu na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe za pośred-
nictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowie-
ka, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi 
reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związa-
ne z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związa-
ne z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe 
związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cu-
krzycy, Usługi reklamowe związane z przemysłem transpor-
towym, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceu-
tycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi rekla-
mowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe 
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi 
reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi rekla-
mowe związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamy 
graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy praso-
wej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi rozwoju w zakresie 
kreatywnego planowania marketingowego, Usługi tworze-
nia kontaktów sprzedażowych, Usługi w zakresie marketingu 
gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu produktów, 
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 działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem środków audio-
wizualnych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie publiko-
wania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy pra-
sowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy, 
Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie strate-
gii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamości korporacyj-
nej, 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 ry-
nek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania spo-
łecznością online, Usługi związane z publiczną prezentacją 

produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek 
reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wy-
świetlanie reklam dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie modelek i modeli do rekla-
my, Zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, 
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zarządzanie promo-
cyjne na rzecz osobistości sportowych, Zawieranie umów 
reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, Aukcje nieruchomości, Aukcje samochodowe, 
Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Organizacja i przeprowa-
dzanie aukcji nieruchomości, Organizacja i przeprowadzanie 
aukcji za pośrednictwem telefonu, Organizacja i przeprowa-
dzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji 
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci te-
lekomunikacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji 
za pośrednictwem telewizji, Organizowanie aukcji, Organizo-
wanie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie 
aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Organizo-
wanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, 
Prowadzenie aukcji, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Przeprowadzanie interaktyw-
nych aukcji wirtualnych, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi aukcji i aukcji 
odwrotnych, Usługi aukcji online dla osób trzecich, Usługi 
aukcyjne dotyczące rolnictwa, Usługi aukcyjne online, Usługi 
aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyj-
ne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po-
średnictwem Internetu, Usługi w zakresie licytacji świadczo-
ne w Internecie, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego 
w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne zwią-
zane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych 
dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprze-
daż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do za-
kupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprze-
daż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do za-
kupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych skle-
pów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi deta-
liczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kompute-
rowego, Usługi handlu detalicznego związane z futrami 
sztucznymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie materia-
łów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego online obej-
mującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcy-
mi, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami ku-
chennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produk-
tów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
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dycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzeda-
żą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybo-
wanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detaliczne-
go dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związa-
ne z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego 
dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicz-
nego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu de-
talicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk-
tów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzę-
tu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego związane 
z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z komputerami, które moż-
na nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi klubów 
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usłu-
gi sklepów detalicznych online związane z produktami ko-
smetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami me-
dycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weteryna-
ryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wo-
dociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodze-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dzie-
łami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania 
w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torba-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stoło-
wą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami re-
jestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świąteczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlany-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami 
muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dese-
rami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sor-
betami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrod-
niczym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z artykułami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią-
zane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjąt-
kiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami 
komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-

wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z jednostkami pływającymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z akcesoriami do jednostek pływających, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdesz-
czowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą 
stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkani-
nami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami do produkcji napojów alko-
holowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrycia-
mi podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
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w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami mo-
rza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchen-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami pie-
karniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi 
narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcz-
nymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodo-
ciągowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejni-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ak-
cesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi 
sprzedaży hurtowej związane z jednostkami pływającymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej związane z akcesoriami do jedno-
stek pływających, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakre-
sie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyj-

nych baz danych, Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla 
osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje ekspor-
towe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agen-
cje importu-eksportu towarów, Doradztwo w zakresie wyce-
ny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji 
za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samocho-
dów, 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, 
Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informa-
cji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i do-
radztwo w zakresie handlu zagranicznego, Konsultacje w za-
kresie zarządzania sprzedażą, Nabywanie towarów i usług 
dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych 
przedsiębiorstw, Notowania cenowe towarów lub usług, Or-
ganizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja 
subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Orga-
nizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji 
mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów 
medialnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyj-
nych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organi-
zacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i pro-
wadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, Organizo-
wanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą in-
wentarza żywego, Organizowanie i prowadzenie dla osób 
trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywe-
go i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, 
Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, 
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych 
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowa-
nie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Or-
ganizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowa-
nie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porównywarki 
cen zakwaterowania, Pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozyski-
wanie klientów dla 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 świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na rzecz 
innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie 
umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą to-
warów, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, Procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, 
Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwaran-
cyjnymi, Procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Rozpowszech-
nianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Subskrypcje 
pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług po-
równania cen online, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczą-
cych laptopów, Udostępnianie informacji dotyczących pro-
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duktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udo-
stępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich 
w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących 
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, 
Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produk-
tów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenc-
kich dotyczących produktów, Usługi administracyjne w za-
kresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, 
Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia 
zębów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjen-
tów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie rozpa-
trywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne 
w zakresie programów przekazywania udziałów pracowni-
kom, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agen-
cji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, 
Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz 
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu 
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze 
związane z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-
-eksportowe, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi infor-
macyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dzie-
dzinie produktów kosmetycznych, Usługi konsultacyjne 
w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi porównywa-
nia cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi pośrednic-
twa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze-
bującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa 
związane z reklamowaniem, Usługi w zakresie kupna, Usługi 
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w za-
kresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone oso-
bom trzecim, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usłu-
gi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie po-
równywania cen, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi 
w zakresie zamówień online, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrze-

nia towarów na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, 
Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup to-
warów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsu-
mentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Zarządzanie administracyjne za-
mówieniami 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, Za-
rządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 549701 (220) 2022 11 29
(731) WIŚNIOWSKI JAROSŁAW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERETY MASAŻU

(531) 02.09.22, 02.09.15, 01.15.23, 26.02.14, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodo-
wego, Kursy samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szko-
lenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia personelu.

(210) 549725 (220) 2022 11 29
(731) ROCHUCKI KAMIL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Haccer Kosmetyki
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 549766 (220) 2022 11 30
(731) KACZMAREK ŁUKASZ GUIDELIGHT, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Hikari
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Poka-
zy filmowe, Pokazy taneczne na żywo, Organizowanie festi-
wali, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1

1 540337, 547825, 548922, 549129

2 548029, 549129, 549347

3 543013, 543014, 545734, 545736, 547825, 547868, 548029, 548133, 548457, 548490, 548583, 548600, 548740, 
548778, 548877, 549007, 549150, 549398, 549399, 549400, 549448, 549725

4 548922

5 540337, 543013, 543014, 545734, 547825, 547868, 547918, 548133, 548165, 548600, 548786, 549026, 549034, 
549035, 549044, 549150, 549335, 549337, 549343, 549361, 549397, 549398, 549399, 549400, 549467

6 534060, 546750, 548710, 548711, 548779, 549192, 549366, 549369, 549663

7 538876, 544056, 548920, 549347

8 548457, 548583, 548890, 548920, 549137

9 527954, 534060, 538876, 540813, 543011, 543012, 544056, 547495, 548029, 548141, 548465, 548564, 548779, 
548890, 548900, 548959, 548982, 549037, 549038, 549070, 549158, 549239, 549241, 549336, 549347, 549365, 
549386, 549387, 549450, 549457

10 543011, 543012, 545275, 548133, 548465, 549150, 549347

11 538876, 548029, 548774, 548775

12 540143, 548820, 548835, 549154, 549229

13 548890

14 545368, 545369, 545370, 549029

16 540813, 547963, 547967, 548029, 548384, 548583, 549129, 549173, 549239, 549241

17 542344, 547961

18 545368, 545369, 545370, 548950

19 534060, 540239, 542344, 543035, 548355, 548710, 548711, 548746, 548753, 548755, 548758, 548779, 548847, 
548910, 549192

20 540143, 543035, 547879, 547961, 548892

21 543035, 548029, 548457, 548583, 549029, 549137

22 540143

24 540143, 548950, 549136

25 540143, 543180, 545368, 545369, 545370, 548218, 548593, 548835, 548906, 548950, 548976, 548983, 548988, 
549173, 549320, 549360, 549365

26 548950

27 545275

28 545275, 548890, 548950, 549353, 549365

29 525734, 531584, 542824, 543180, 543183, 543331, 544727, 544728, 544729, 544730, 546455, 546456, 548010, 
548120, 548583, 548853, 549037, 549038, 549375

30 525734, 539267, 542824, 543180, 545734, 545736, 546455, 546456, 547295, 548120, 548583, 548607, 548788, 
549037, 549038, 549165, 549166, 549167, 549168, 549170, 549397, 549398, 549400

31 525734, 543180, 545734, 545736, 548583, 549037, 549038

32 525734, 545734, 545736, 546848, 547530, 548583, 549037, 549038, 549335, 549361, 549397, 549398, 549400, 
549644

33 516289, 525734, 545734, 545736, 545804, 545805, 546848, 547021, 547038, 547039, 547530, 548583, 548963, 
549037, 549038

34 548576, 548583, 549116, 549118, 549335, 549361
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35 516289, 527954, 531584, 539267, 540143, 540337, 540813, 542824, 543011, 543012, 543013, 543014, 543180, 
543183, 543331, 543515, 544931, 545368, 545369, 545370, 545734, 545736, 546516, 547021, 547542, 547660, 
547661, 547737, 547961, 547963, 547967, 548113, 548120, 548218, 548329, 548342, 548355, 548384, 548463, 
548464, 548564, 548583, 548710, 548711, 548734, 548746, 548753, 548755, 548758, 548779, 548788, 548892, 
548906, 548910, 548959, 548982, 549037, 549038, 549092, 549104, 549109, 549116, 549118, 549156, 549173, 
549233, 549234, 549235, 549236, 549237, 549239, 549241, 549249, 549290, 549319, 549328, 549334, 549347, 
549350, 549352, 549353, 549356, 549376, 549386, 549444, 549474, 549644, 549657, 549661, 549663, 549664, 
549667

36 547130, 547542, 547660, 547661, 548329, 548463, 548464, 548564, 548583, 548825, 548858, 548982, 549037, 
549038, 549156, 549173, 549233, 549239, 549241, 549290, 549319, 549444, 549657, 549661, 549663, 549664

37 534060, 538876, 544056, 546750, 547660, 547661, 547737, 548141, 548305, 548342, 548463, 548464, 548583, 
548779, 548982, 549158, 549173, 549192, 549290, 549316, 549317, 549332, 549347, 549446

38 527954, 540813, 548141, 548982, 549037, 549038, 549457

39 538876, 547021, 547130, 547542, 547698, 547701, 547703, 547737, 548120, 548583, 548982, 549148, 549154, 
549234, 549235, 549236, 549237

40 540337, 545734, 545736, 547879, 548120, 548342, 549438, 549439, 549644

41 540813, 543011, 543012, 543013, 543014, 544931, 546835, 547021, 547542, 547698, 547701, 547703, 547737, 
547961, 547963, 547967, 548218, 548340, 548342, 548583, 548593, 548730, 548734, 549037, 549038, 549061, 
549070, 549109, 549130, 549131, 549132, 549164, 549172, 549173, 549239, 549241, 549242, 549334, 549347, 
549350, 549352, 549353, 549354, 549355, 549397, 549398, 549644, 549701, 549766

42 527954, 538876, 540337, 540813, 543011, 543012, 543013, 543014, 545734, 545736, 547495, 547961, 548342, 
548463, 548464, 548465, 548583, 548764, 548779, 548982, 549037, 549038, 549092, 549109, 549173, 549249, 
549290, 549347, 549457, 549644, 549657, 549661, 549663, 549664

43 516289, 525734, 543180, 547542, 548329, 548384, 548528, 548540, 548583, 548593, 548851, 548858, 548977, 
549037, 549038, 549099, 549103, 549173, 549180, 549234, 549235, 549236, 549237, 549334, 549444, 549657, 
549661, 549663, 549664

44 540337, 543011, 543012, 546835, 547698, 547701, 547703, 548667, 548853, 548928, 548999, 549021, 549061, 
549164, 549238, 549240, 549342, 549397, 549398, 549399, 549400, 549448

45 547542, 547737, 548583, 548982, 549037, 549038, 549156, 549173, 549233, 549239, 549240, 549241, 549319, 
549376
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

ACCF BIURO KSIĘGOWE DORADZTWO  
PODATKOWE 549474

Achi Achi JAPOŃSKI STREET FOOD 549103

AdMed MEDICAL PARTNER 549104

Amon Ra ENERGY 549446

ARCHIVES OF BUDO SCIENCE OF MARTIAL  
ARTS AND EXTREME SPORTS 549354

ARCHIVES OF BUDO 549355

ARTILON  GADŻETY REKLAMOWE 549438

ARTILON 549439

ASPILAN 548786

AURA AURA BEAUTY 549238

AUTUMN 548746

BalloonBar party shop 549353

BARSZCZ UKRAIŃSKI Est. 2018 548528

BEAR & WOOD WOODEN FLOORS 540239

BENLEK 549035

BeskidOutback 549365

Betula Forte 540337

Bezpiecznie do celu 540813

BI ES 548740

BLAST 549366

BLAST 549369

blends 548576

BOROVE TARASY 549290

Bratex Aurora 548710

Bratex Empero 548711

broń.pl 548890

cannatella 546455

CARLOS 548963

chata polska 548583

Chocolate 549342

CITY PATRON 534060

COOL-T REST-O-BAR 548540

CRACWOW APARTMENTS 548858

CYXEZON 548165

CZORSZTYN PRESTIGE APARTAMENTY 549444

D 548120

DAR-BUS 549154

DATEXA 548342

DD Dr Damian CENTRUM MEDYCZNE 548667

DESIGNER 549172

DEXVIS 549044

DGTL 549239

DGTL 549241

DIABETOSAN 549337

Digima 548920

DIULAN 549467

DOBRY WARUN 549334

dolnośląskie wino 547021

DRINGO 527954

EAT’N’GO 542824

ECTO RESPIRA 549034

EFEMEE 549136

Elmedic 548928

ETOXAM 549026

EX3MLY 548835

EXPERIENCED BASED DIETETICS 549397

FAPP TRANS 549148

FARETTI 548976

Festiwal Kulinarny Śląskie Smaki 547967

FiD GROUP 547660

FiD GROUP 547661

FiNKO Gruppo Kowalczyk 549192

Fitti 548457

flipeo 549319

FOOD TOWN 549236

FOOD TOWN 549237

FTK 549118

Funt mąki, funt cukru... 548851

GA GÓRALSKA AMBASADA 549180

GALERIA SUCHOLESKA 543515

GASTROSAN 549343

GEMEO 549029

GEORGIAN TRADITIONAL FLAVOUR  
MONASTYR LEGEND TRADITIONAL METHOD  
APPROVED BY Franczak  EST. 1881 GEORGIAN  
PRODUCT  ADD 3 YEARS GEORGIAN BRANDY 547039

gini 548999

Gleforduo 547918

Gleski 549667

GOBL-L 546835

GOPHERY 549092

GREEN GAS POLAND 544931

GREEN ROCK 549361

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ  
BIAŁA CZEKOLADA Z KAWAŁKAMI  
AKSAMITNEJ CZEKOLADY  
JAKOŚĆ GWARANTUJE OSOBIŚCIE  
Z. GRYCAN BEZ GLUTENU 549166



1 2 1 2

116 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2022

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KOKOSOWE  
Z EGZOTYCZNEJ PLAŻY  
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE  
Z. GRYCAN BEZ GLUTENU 549165

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ ORZECH  
WŁOSKI Z WYBORNYMI ORZECHAMI  
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE  
Z. GRYCAN BEZ GLUTENU 549170

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ  
Sorbet Malina Banan Pomarańcza  
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE  
Z GRYCAN VEGAN BEZ GLUTENY  
BEZ LAKTOZY 549167

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ ŚLIWKA  
W CZEKOLADZIE WYTWORNA KOMPOZYCJA  
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE  
Z. GRYCAN BEZ GLUTENU 549168

GSD GRUPA 548825

H HAYAL 549007

H Kwadrans z HR 549130

H2R 544056

HABU 549336

Haccer Kosmetyki 549725

HELLO KEBAB HK 548010

Hikari 549766

HumaBiotics 549400

HYDROTEC 542344

ibcsSnapEvidence track&record 549450

INFEBIO 548465

Instytut POKOLENIA 549249

Interfizjo 547701

Interfizjo 547703

INVESARIO 549356

INVITE 548983

JAMAT 549332

JBB Bałdyga KIEŁBASA PODWAWELSKA  
SPEC 100% Polski Kapitał 543331

JBB Bałdyga KISZKA PASZTETOWA  
wieprzowa 100% Polski Kapitał 543183

JBB Bałdyga PASZTET Z KURCZAKA  
POLECANY Z KONFITURĄ Z ŻURAWINY  
PYSZNY NA CIEPŁO I NA ZIMNO 531584

Jemy Jemy BARSZCZ CZERWONY 544729

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  
GROCHOWA Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ 544727

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  
WĘGIERSKA GULASZOWA Zupy Świata 544728

Jemy Jemy Zupa krem Z POMIDORÓW 544730

jewala 549320

JOLANTA WAGNER  
PROFESSIONAL MAKE UP COSMETIC 548778

JÖRGOPTIK 548959

JUST INVITE 548988

K9 & MED training center 548593

KamStop Ekspres 548490

KARKRAFT 549229

Koral 549099

KUDOWIÓRKA ZDROJÓWKA 546516

Kwadrans z HR Karolina Niedzielska 549131

L’biotica ESTETIC CLINIC  
Piękna skóra to proces.  
Przyśpiesz go w domu. 548600

la scala 548329

LUMIERE 548355

ŁUKOWA TOBACCO 549116

Madeline 549387

MAXIMCELL 548900

McAron Spaghetteria McAron Spaghetteria 548977

METODA PRZEBADANA W EKSPERYMENCIE  
MEDYCZNYM www.imdik.pan.pl 543012

METODA PRZEBADANA www.imdik.pan.pl 543011

MIKROBROWAR MOBILNY I OBWOŹNY  
NANOBROWAR GARAŻOWY PENTAGRAM 549644

mioKLEJKI 548853

mKursy 549242

MR. MASEŁ 547295

MUS.TANK MATEUSZ GESSLER 547530

NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI - FESTIWAL 548340

Nasz Market 525734

Next Generation Nutrition 549398

NINFESA 547868

NPS 548820

NYQUISTA 547961

Ola Kids 540143

Olinga 549164

OPUS 548922

OSMIN pre-szampon 548877

Osy TALIA 549021

OTULIJA 549150

PDCA Group Improvement begins with I. 549109

Perfecta INSTYTUT KADR I PŁAC 549132

PET CLINICAL NUTRITION 549399

PhytoPharm 545734

phytopharm 545736

PIETRA BLU 548753

PODCAST 42.195 FM BY BIEGANIE.PL 549070

POGOTOWIE SZKOLENIOWE 548730

POLANA 516289

POLISH COWBOY RACE 549352

POLSKA LIGA WESTERN i RODEO 549350

POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY 548141

POLSPORT BIELSKO-BIAŁA 545275

proBetreuung opieka osób starszych 549240

PRODUKT PRZEBADANY W EKSPERYMENCIE  
MEDYCZNYM www.imdik.pan.pl 543014

PRODUKT PRZEBADANY www.imdik.pan.pl 543013

PROFITUBE 538876
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przedszkolove 548906

Przyjaciel kierowcy 548982

PSH PROFESJONALNE SYSTEMY  
HYDROIZOLACYJNE 549317

Pudliszki, kulki mięsne dobrze nadziane 549375

Pueria Czysty Folian 548133

QPR 2000 548847

ROBO AUTOMATION 549158

Rolnik Szuka 549328

RUCK ZUCK 548779

RYFAMA 548463

RYFAMA 548464

SAVA GIN 545804

SERETY MASAŻU 549701

SHAKEOMAT 548564

Sidolux – dobrze się sprząta razem ! 547825

SIMPLITO Software R&D 549457

SKIETY 549360

SMALL BATCH POLISH DRY GIN SAVA SMALL  
BATCH DISTILLERY HANDCRAFTED 2022  
GIN SLOW DISTILLED HANDCRAFTED  
COPPER DISTILLED & VAPOUR INFUSED  
CAREFULLY SELECTED BOTANICALS  
100% NATURAL FLAVOURS.  
CITRUS EXPLOSION THANKS TO UNIQUE  
BOTANICALS MIX, SINGLE RUN METHOD  
SUPPORTED BY VAPOUR INFUSION THROUGH  
GIN BASKET. NO MACERATION TO PRESERVE  
SUBTLE BOTANICALS TASTE NOTES. 545805

SP STUDIO PODATKI 549233

SPACE OUT 546456

Społem HALA MIROWSKA 543180

Społem LUBIN od 1972 r. 548788

STACJA FOOD HALL 549234

STACJA FOOD HALL 549235

STAGGER 549386

Stradvance 549376

STUTSA 549137

Sublime 548607

sunwaytravel.pl 547130

SUPER LEMON 549335

SUPERIOR QUALITY elite collection 6 BATUMI  
BREEZE GEORGIAN BRANDY APPROVED BY  
Franczak EST. 1881 ADD 6 YEARS 547038

SUPERSAM development 548305

SUZANA PEREZ 545370

SUZANA PERREZ 545368

SUZANA PERREZ 545369

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki 547963

TALMET 546750

TASTES OF GDAŃSK 548384

tb 548029

TECHNO IS A LADY 548218

TECHNOLUTIONS solutions for sci-tech 549347

THE ORIGINAL KING OF POLAND KRÓLEWSKA 546848

TIMES - PL 547495

Topbeds 548892

TSAP TAMIL SANGAM  
ASSOCIATION OF POLAND 547542

tuszyte 548950

VacationClub Resort 549661

VacationClub Resort 549663

VacationClub 549657

VEIL 548758

veloport 547737

veloxq 548764

VERUNO 548910

VIBE 549173

VICI CLINIC 549061

VIJO 543035

VIOLA Home 548774

VIOLA Home 548775

virtual assistance VAFYO for your office 548734

VMS 549129

Wealth Management Services 549156

WMI 548113

WOODYDO 547879

ZIMBA 548755

ŻABKA CZYSTY BIZNES 549037

żabka czysty biznes 549038



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.

1649118 MEGOGO (2022 11 04)
CFE: 14.01.22, 26.05.01, 
26.13.25, 29.01.12

9, 35, 38, 41

1692142 MICRO-PIXEL (2022 11 07) 1, 3
1697078 SIKENAI (2022 09 21, 2022 08 22)

CFE: 26.04.04, 27.05.01 9
1697176 SUSHI JIRO (2022 10 25)

CFE: 03.09.01, 27.03.01, 27.05.02, 
28.03.00, 29.01.12

43

1697208 HIKING (2022 09 07)
CFE: 27.05.01 9

1697256 SUSHI CLUB (2022 10 18) 25
1697274 BYPOWER (2022 09 15) 25, 35
1697367 ANQIN (2022 10 27) 5
1697429 hywood (2022 07 28)

CFE: 27.05.01 17, 19, 27
1697468 ATOREZAM (2022 10 19, 2022 04 20) 5
1697469 COTOLURIN (2022 10 19, 2022 04 20) 5
1697470 TOLMIPINO (2022 10 19, 2022 04 20) 5
1697471 TOLMIDUO (2022 10 19, 2022 04 20) 5
1697472 TOLUPIND (2022 10 19, 2022 04 20) 5
1697473 TOLURINDO (2022 10 19, 2022 04 20) 5
1697492 ”opinionway The innovactive research com-

pany (2022 08 25, 2022 07 27)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 35, 38, 42

1697586 f (2022 09 30, 2022 09 27)
CFE: 27.05.01 3

1697600 LV (2022 06 16, 2021 12 17)
CFE: 24.15.02, 27.05.01 3

1697613 digeia (2022 06 22, 2022 03 10) 5

1697629 Redcare (2022 09 15, 2022 06 22)
CFE: 24.15.01, 26.01.01, 
26.03.01, 26.07.03, 27.05.01

3, 5, 9, 10, 35, 
38, 42, 44

1697640 Vizir (2022 06 09) 3
1697648 DANGERPOLO (2022 09 23)

CFE: 27.05.01 25, 35
1697678 NEVARO (2022 09 16, 2022 04 12)

CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04 5
1697731 GLAM FACE (2022 08 10)

CFE: 27.05.01 3
1697738 H&S (2022 04 27)

CFE: 26.13.25, 27.05.17 25, 28
1697748 SZ (2022 08 29)

CFE: 17.02.01, 27.05.22 3, 5
1697765 DHM DIGITAL HUB MIBE 

(2022 07 20, 2022 02 01)
9, 35, 38, 42

1697780 MDV (2022 09 22, 2022 05 16)
CFE: 27.05.01 11

1697798 IMPORTA (2022 02 22, 2022 02 08)
CFE: 26.04.05, 27.05.01 19

1697863 RIVAL (2022 08 09, 2022 03 02)
CFE: 05.05.16, 26.01.15, 
27.05.01, 29.01.12

29

1697904 SUMOPLY (2022 10 27)
CFE: 27.05.01 19

1697906 SUMOWEB (2022 10 27)
CFE: 27.05.01 19

1697917 ”opinionway (2022 08 25, 2022 07 27)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 35, 38, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1692142 

3  1692142, 1697586, 1697600, 1697629, 1697640, 1697731, 1697748 

5  1697367, 1697468, 1697469, 1697470, 1697471, 1697472, 1697473,
 1697613, 1697629, 1697678, 1697748 

9  1649118, 1697078, 1697208, 1697629, 1697765 

10  1697629 

11  1697780 

17  1697429 

19  1697429, 1697798, 1697904, 1697906 

25  1697256, 1697274, 1697648, 1697738 

27  1697429 

28  1697738 

29  1697863 

35  1649118, 1697274, 1697492, 1697629, 1697648, 1697765, 1697917 

38  1649118, 1697492, 1697629, 1697765, 1697917 

41  1649118 

42  1697492, 1697629, 1697765, 1697917 

43  1697176 

44  1697629



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.

541584 TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES  
UK LIMITED
2022 08 09 3, 25, 28

541588 TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES  
UK LIMITED
2022 08 09 3, 25, 28

541590 TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES  
UK LIMITED
2022 08 09 3, 25, 28

541586 TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES  
UK LIMITED
2022 08 09 25

542560 Next Retail Limited
2022 08 23 25, 35, 41

543123 DEOLEO GLOBAL, S.A.U.
2022 10 07 29, 30

542986 DEOLEO GLOBAL, S.A.U.
2022 10 07 29, 30

544498 Reddy Küchen & Elektro-Welt internationale 
Franchise GmbH
2022 10 17 20

544205 KROPIELNICKI TADEUSZ  KROPIELNICKI  
TADEUSZ PPHU DABI USŁUGI  
OGÓLNOBUDOWLANE-REMONTOWE
2022 10 31 35

545606 German Sports IPCo GmbH
2022 11 28 25

544936 Off-White LLC
2022 11 28 9, 35, 41, 42

544790 STRAMA JERZY
2022 11 28 43

545588 DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 02 29

544016 Selective Marketplace Limited
2022 11 29 9, 14, 25

545589 DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 02 29

545586 DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 02 29

545587 DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 02 29



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1677719 The Procter & Gamble Company
2022 11 29 3



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

44/2022

83

857488

857488     CNC (2022 08 05)
                  CFE: 27.05.01                 9 Informacja ta nie 

powinna zostać 
opublikowana84 Wykaz klasowy: 9
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