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A. WYNALAZKI
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(71)

–
–
–
–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –
(98) –

numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz
wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego
data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
Udzielone prawa
(od nr 241 246 do nr 241 290)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241283
(41) 2020 12 14
(51) A01K 51/00 (2006.01)
A01M 13/00 (2006.01)
A01K 55/00 (2006.01)
(21) 429021
(22) 2019 05 30

(72) POLACZEK LUKAS, Szymiszów (PL);
POLACZEK IRENA, Szymiszów (PL)
(73) POLACZEK LUKAS, Szymiszów (PL)
(54) Urządzenie do rozpylania aerozolu, z zastosowaniem nebulizatora i sterowaniem
(B1) (11) 241290
(41) 2021 06 28
(51) A23B 4/06 (2006.01)
A23B 4/12 (2006.01)
A23L 17/00 (2016.01)
(21) 432231
(22) 2019 12 16
(72) SZYMCZAK MARIUSZ, Goleniów (PL); FELISIAK KATARZYNA,
Szczecin (PL); SZYMCZAK BARBARA, Goleniów (PL);
KAMIŃSKI PATRYK, Gryfice (PL); DMYTRÓW IZABELA, Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób obróbki termicznej zimnych marynat rybnych, zwłaszcza marynat śledziowych słabo dojrzewających

(73) INVENTIONBIO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(54) Samoemulsyfikująca kompozycja, przeznaczona do podawania naskórnego, zawierająca biosurfaktant, ko-surfaktant oraz fazę
olejową

(B1) (11) 241272
(41) 2021 10 18
(51) A23C 9/142 (2006.01)
A23C 3/00 (2006.01)
A01J 11/06 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
(21) 433587
(22) 2020 04 17
(72) SOROKA ANDRZEJ, Stawiguda (PL); BIAŁCZAK DOROTA,
Grudziądz (PL); GRABOWSKI ADAM, Pułtusk (PL)
(73) POLMLEK GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(54) Sposób mikrofiltracji mleka i membrana do mikrofiltracji mleka

(B1) (11) 241271
(41) 2020 12 14
(51) A61K 31/56 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 430116
(22) 2019 05 31
(72) TOMULEWICZ MIKOŁAJ, Białystok (PL)
(73) INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO ROZWOJOWY
BIOTOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Połączenie związku typu triterpenu lupanu do zapobiegania
i leczenia choroby Alzheimera

(B1) (11) 241288
(41) 2020 07 13
(51) A45F 3/12 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A45C 13/26 (2006.01)
(21) 428537
(22) 2019 01 09
(72) NOWAK JAKUB, Tokarnia (PL)
(73) NOWAK JAKUB, Tokarnia (PL)
(54) Opaska na pas naramienny lub uchwyt ręczny
(B1) (11) 241269
(41) 2021 02 08
(51) A61B 5/055 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
G06F 11/30 (2006.01)
(21) 430772
(22) 2019 07 30
(72) SIELICKI KRZYSZTOF, Ostróda (PL); PERLIŃSKI JACEK, Elbląg (PL);
TURCZAK ANDRZEJ, Elbląg (PL)
(73) MR DIAGNOSTIC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg (PL)
(54) Układ zabezpieczenia pacjenta w badaniu rezonansem magnetycznym przed zagrożeniami wynikającymi z obecności ciał
ferromagnetycznych w ciele badanego pacjenta
(B1) (11) 241268
(41) 2018 01 15
(51) A61B 5/0215 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
(21) 417866
(22) 2016 07 06
(72) KOŁTOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) KOŁTOWSKI ŁUKASZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa (PL)
(54) Wewnątrznaczyniowy czujnik ciśnienia krwi
(B1) (11) 241284
(41) 2020 04 20
(51) A61F 5/01 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
(21) 427346
(22) 2018 10 08
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL);
KUCZYŃSKA URSZULA, Kuczyn (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Orteza kończyny górnej z funkcją rehabilitacji nadgarstka
(B1) (11) 241264
(41) 2021 08 23
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61K 8/41 (2006.01)
A61K 8/39 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 432956
(22) 2020 02 19
(72) LEWIŃSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); BAZYLIŃSKA URSZULA,
Wrocław (PL); ŁUKASZEWICZ MARCIN, Wrocław (PL)

(B1) (11) 241257
(41) 2021 11 29
(51) A61K 36/76 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
(21) 434104
(22) 2020 05 28
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); KOŁODZIEJ
PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); ZALEWSKI DANIEL, Lublin (PL); MALM
ANNA, Lublin (PL); RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KONKOL MARCIN,
Puławy (PL); TYŚKIEWICZ KATARZYNA, Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL); INSTYTUT UPRAWY
NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Puławy (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY, Falenty (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin (PL); ŁUCZYŃSKA KATARZYNA CHEMPROF
DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL);
ŁUCZYŃSKI MICHAŁ CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE
SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); QUERCUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Pasym (PL)
(54) Zastosowanie ekstraktów roślinnych z kory i drewna wierzby
wiciowej (Salix viminalis) pozyskanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej do wytwarzania preparatu w leczeniu parazytoz ludzi i zwierząt
(B1) (11) 241258
(41) 2021 11 29
(51) A61K 36/76 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
(21) 434105
(22) 2020 05 28
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); KOŁODZIEJ
PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); ZALEWSKI DANIEL, Lublin (PL); MALM
ANNA, Lublin (PL); RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KONKOL MARCIN,
Puławy (PL); TYŚKIEWICZ KATARZYNA, Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL); INSTYTUT UPRAWY
NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Puławy (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY, Falenty (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin (PL); ŁUCZYŃSKA KATARZYNA CHEMPROF
DORADZTWO CHEMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL);
ŁUCZYŃSKI MICHAŁ CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE
SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL); QUERCUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Pasym (PL)
(54) Zastosowanie ekstraktów roślinnych z kory i drewna topoli
Populus nigra x P. maximowiczii pozyskanych metodą ekstrakcji
nadkrytycznej do wytwarzania preparatu w leczeniu parazytoz ludzi
i zwierząt
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(B1) (11) 241266
(41) 2020 10 05
(51) A61K 47/34 (2017.01)
A61K 9/52 (2006.01)
A61K 9/58 (2006.01)
(21) 429382
(22) 2019 03 25
(72) WACIŃSKI PIOTR, Marysin (PL); SŁOMKOWSKI STANISŁAW,
Łódź (PL); GADZINOWSKI MARIUSZ, Andrespol (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie mikrocząstek na bazie polilaktydu, poliglikolidu
lub ich kopolimerów
(B1) (11) 241254
(41) 2022 04 04
(51) A61L 2/00 (2006.01)
(21) 435557
(22) 2020 09 29
(72) RYDZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) RYDZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Klawiatura dotykowa urządzenia publicznego z funkcją autodezynfekcji niechemicznej
(B1) (11) 241256
(41) 2020 11 30
(51) A61N 5/10 (2006.01)
A61K 51/12 (2006.01)
(21) 434140
(22) 2020 05 29
(72) SIENNICKA KATARZYNA, Raciąż (PL); POJDA ZYGMUNT,
Wilcza Góra (PL); PIOTROWSKI PAWEŁ ALEKSANDER, Warszawa (PL);
KULIK ANNA IRENA, Warszawa (PL);
GRUSZCZYŃSKA EWELINA, Pruszków (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Radioaktywny implant i jego zastosowanie
(B1) (11) 241267
(41) 2020 06 29
(51) B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/281 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
(21) 428252
(22) 2018 12 19
(72) MOMOTKO MALWINA, Gdynia (PL); BOCZKAJ GRZEGORZ,
Gdynia (PL); PLATA-GRYL MAKSYMILIAN, Chojnice (PL);
MAKOWIEC SŁAWOMIR, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania sorbentu zwłaszcza do oczyszczania
gazów
(B1) (11) 241280
(41) 2021 03 22
(51) B05B 13/00 (2006.01)
F26B 25/00 (2006.01)
(21) 431171
(22) 2019 09 16
(72) CZARNIK SEBASTIAN, Rzeszów (PL);
CZARNIK PAWEŁ, Rudna Mała (PL)
(73) DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(54) Osłona zabezpieczająca elementy linii lakierniczej przed pomalowaniem
(B1) (11) 241273
(41) 2021 08 02
(51) B07B 1/28 (2006.01)
(21) 432770
(22) 2020 01 30
(72) PATER PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); PATER ANNA, Bydgoszcz (PL);
GREGORY ZIGGY, Karawara (AU)
(73) PATER ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI GOSTER, Bydgoszcz (PL)
(54) Przesiewacz wibracyjny do materiałów stałych i sypkich
(B1) (11) 241250
(41) 2019 05 20
(51) B21B 1/085 (2006.01)
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B21B 1/16 (2006.01)
B21B 13/08 (2006.01)
(21) 423385
(22) 2017 11 08
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL);
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania prętów ze stopy złomowanej szyny kolejowej
(B1) (11) 241251
(41) 2019 05 20
(51) B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B21B 13/08 (2006.01)
(21) 423386
(22) 2017 11 08
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL);
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania prętów ze środników złomowanych szyn
kolejowych
(B1) (11) 241252
(41) 2019 05 20
(51) B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B21B 13/08 (2006.01)
(21) 423389
(22) 2017 11 08
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL);
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania prętów z główek złomowanych szyn kolejowych
(B1) (11) 241249
(41) 2018 09 24
(51) B43L 1/00 (2006.01)
(21) 420871
(22) 2017 03 16
(72) KUZYNIN JACEK, Choszczno (PL)
(73) 2 X 3 SPÓŁKA AKCYJNA, Krzęcin (PL)
(54) Tablica suchościeralna i sposób wytwarzania tablicy suchościeralnej
(B1) (11) 241277
(41) 2021 05 31
(51) B60K 17/02 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
F16D 48/02 (2006.01)
(21) 431865
(22) 2019 11 21
(72) BERA PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób sterowania automatyczną stopniową skrzynią biegów
dla samochodu osobowego
(B1) (11) 241278
(41) 2021 05 31
(51) B60K 17/02 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
F16D 48/02 (2006.01)
(21) 431866
(22) 2019 11 21
(72) BERA PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób sterowania automatyczną stopniową skrzynią biegów
dla samochodu osobowego
(B1) (11) 241270
(41) 2020 03 23
(51) B64C 27/04 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
B64C 25/02 (2006.01)
(21) 427084
(22) 2018 09 16
(72) MĄDRY WOJCIECH JERZY, Płochocin (PL)
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(73) FLYARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolica (PL)
(54) System ratunkowy śmigłowca
(B1) (11) 241255
(41) 2021 12 06
(51) B64F 1/36 (2017.01)
G08G 5/06 (2006.01)
(21) 434156
(22) 2020 06 01
(72) ROGALSKI TOMASZ, Tarnów (PL);
KORDOS DAMIAN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) System elektroniczny przekazywania informacji do statku powietrznego kołującego po płycie lotniskowej oraz sposób sterowania
kołowaniem statku powietrznego z wykorzystaniem tego systemu
(B1) (11) 241260
(41) 2019 04 23
(51) B65G 23/44 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 427417
(22) 2018 10 16
(30) 62/573,552
2017 10 17
US
(72) SMITH ROBERT, Malvern (GB)
(73) JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC, Warrendale (US)
(54) Układy czujnikowe i sposoby wykrywania naprężenia przenośnika w systemie wydobywczym
(B1) (11) 241262
(41) 2021 10 18
(51) C01G 9/02 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 175/04 (2006.01)
(21) 433532
(22) 2020 04 11
(72) KARBOWNIK IWONA, Łódź (PL); PAŚNIK PRZEMYSŁAW,
Rąbień (PL); BUŁAT RAFAŁ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) BUŁAT RAFAŁ ARTBP SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL);
PAŚNIK PRZEMYSŁAW ARTBP SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompatybilnego komponentu o właściwościach antybakteryjnych do matowego lakieru nawierzchniowego
bezbarwnego dwuskładnikowego wodorozcieńczalnego poliuretanowego
(B1) (11) 241246
(41) 2021 07 19
(51) C04B 33/132 (2006.01)
C04B 35/80 (2006.01)
C04B 14/38 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
(21) 436423
(22) 2020 12 21
(72) CZAJKA KRZYSZTOF, Nowy Targ (PL)
(73) CZAJKA KRZYSZTOF, Nowy Targ (PL)
(54) Sposób wytwarzania porowatego kruszywa kompozytowego
(B1) (11) 241261
(41) 2020 07 13
(51) C23C 16/44 (2006.01)
C25D 11/30 (2006.01)
(21) 428473
(22) 2018 12 31
(72) MOLAK RAFAŁ, Konstancin-Jeziorna (PL); GEBESHUBER
ANDREAS, Neuzeug (AT); NIEUŻYŁA ŁUKASZ, Jaworzno (PL);
MOROŃCZYK BARTOSZ, Jawiszowice (PL); PIOTROWSKA NATALIA,
Sochaczew (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania powłoki hybrydowej na stopie magnezu
i powłoka hybrydowa na stopie magnezu
(B1) (11) 241265
(41) 2021 06 14
(51) E02F 3/84 (2006.01)
(21) 432193
(22) 2019 12 12
(72) GONGOLEWSKI WIESŁAW, Stalowa Wola (PL);
GALEK GRZEGORZ, Stale (PL)
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(73) MISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola (PL)
(54) Równiarka drogowa z elektronicznym układem monitorującym
wydajność pracy lemiesza środkowego
(B1) (11) 241247
(41) 2021 11 29
(51) E04B 1/35 (2006.01)
E04B 1/36 (2006.01)
E04G 5/06 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
(21) 434094
(22) 2020 05 27
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
(54) Sposób zmiany powierzchni budowlanych konstrukcji kubaturowych, konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą ramy
rozszerzalnej w trzech kierunkach
(B1) (11) 241276
(41) 2021 06 14
(51) F02B 77/04 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
(21) 432030
(22) 2019 12 02
(72) KAŁACZYŃSKI TOMASZ, Bydgoszcz (PL);
KRAJEWSKI ŁUKASZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Stanowisko do czyszczenia układów zasilania silników spalinowych
(B1) (11) 241281
(41) 2021 03 22
(51) F04C 2/10 (2006.01)
(21) 431146
(22) 2019 09 13
(72) TOWARNICKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL);
STOSIAK MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pompa zębata o zazębieniu wewnętrznym z kompensacją luzów
promieniowych
(B1) (11) 241275
(41) 2021 06 14
(51) F16C 17/04 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 432128
(22) 2019 12 09
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Oporowe łożyskowanie magnetyczne wałka
(B1) (11) 241279
(41) 2021 05 31
(51) F16D 48/02 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
B60K 17/02 (2006.01)
(21) 431867
(22) 2019 11 21
(72) BERA PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Automatyczna stopniowa skrzynia biegów dla samochodu
osobowego
(B1) (11) 241274
(41) 2021 07 19
(51) F16H 57/02 (2012.01)
F16H 57/04 (2010.01)
(21) 432542
(22) 2020 01 13
(72) PACHUTA JAROSŁAW, Rybnik (PL)
(73) PACHUTA JAROSŁAW MAER, Rybnik (PL)
(54) Zwolnica
(B1) (11) 241282
(41) 2021 02 22
(51) F16J 15/40 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 430883
(22) 2019 08 16
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(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL);
FILIPOWICZ MARIUSZ, Wola Zachariaszowska (PL);
PAPIS KAROLINA, Jelonek (PL); PODLASEK SZYMON, Dębica (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie wału w układzie pionowym z zastosowaniem
cieczy magnetycznej

(72) PAWŁOWICZ BARTOSZ, Rzeszów (PL);
TRYBUS BARTOSZ, Rzeszów (PL); HUBACZ MARCIN, Białobrzegi (PL);
SKOCZYLAS MARIUSZ, Lubenia (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sieć identyfikatorów RFID oraz sposób synchronizacji danych
pomiędzy identyfikatorami sieci identyfikatorów RFID

(B1) (11) 241286
(41) 2021 03 22
(51) F16K 31/40 (2006.01)
F16B 13/04 (2006.01)
(21) 431230
(22) 2019 09 20
(72) TRZCIŃSKI KRZYSZTOF, Świdnica (PL)
(73) TRZCIŃSKI KRZYSZTOF, Świdnica (PL)
(54) Zespół zaworów elektromagnetycznych

(B1) (11) 241289
(41) 2021 12 06
(51) G06T 17/00 (2006.01)
G01J 3/00 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
(21) 437687
(22) 2021 04 26
(72) KRUPIŃSKI RAFAŁ LESZEK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób kształtowania i analizy trójwymiarowego modelu
obiektu rzeczywistego do wyznaczania parametrów fotometrycznych oświetlenia zewnętrznego tego obiektu oraz układ do realizacji
tego sposobu

(B1) (11) 241287
(41) 2021 10 11
(51) F25B 25/02 (2006.01)
F25B 41/24 (2021.01)
F25D 16/00 (2006.01)
(21) 433514
(22) 2020 04 10
(72) NIESIOBĘCKI DARIUSZ, Radom (PL)
(73) M.A.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starachowice (PL)
(54) Chłodnia adsorpcyjno-sprężarkowa oraz sposób chłodzenia
czynnika przez układ adsorpcyjno-sprężarkowy
(B1) (11) 241263
(41) 2021 05 31
(51) G01J 3/28 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
(21) 434959
(22) 2020 08 13
(72) KRUPIŃSKI RAFAŁ LESZEK, Warszawa (PL);
SŁOMIŃSKI SEBASTIAN MARCIN, Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wyznaczania widmowych właściwości refleksyjnych
materiałów i urządzenie do wyznaczania widmowych właściwości
refleksyjnych materiałów
(B1) (11) 241285
(41) 2021 03 22
(51) G01M 17/007 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
G01D 11/02 (2006.01)
(21) 431164
(22) 2019 09 16
(72) KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); JAŚKIEWICZ KAROL,
Wrocław (PL); GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL);
POLAK SŁAWOMIR, Nowy Dwór (PL); KRAWCZYK JAKUB,
Bielawa (PL); SKWARSKI MATEUSZ, Kożuchów (PL);
CHORZĘPA WŁADYSŁAW, Mielec (PL); ŚLIZ KRZYSZTOF,
Chorzelów (PL); UZAR SŁAWOMIR, Malinie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); KIRCHHOFF
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(54) Stanowisko do badania energochłonności słupków B pojazdów
kołowych
(B1) (11) 241253
(41) 2020 02 10
(51) G01R 27/00 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
(21) 426610
(22) 2018 08 08
(72) SŁOBODZIAN PIOTR, Mirków (PL);
SZOSTAK KRZYSZTOF, Nowa Ruda (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Szerokopasmowa metoda pomiaru stałej dielektrycznej cienkich podłoży dielektrycznych
(B1) (11) 241259
(41) 2021 12 06
(51) G06K 7/01 (2006.01)
H04L 12/28 (2006.01)
(21) 434111
(22) 2020 05 29

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 241248
(41) 2020 11 30
H01R 13/514 (2006.01)
430642
(22) 2019 07 17
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
Ramka rozszerzeń urządzeń mobilnych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01J 11/06 (2006.01)
A01K 51/00 (2006.01)
A01K 55/00 (2006.01)
A01M 13/00 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23B 4/12 (2006.01)
A23C 9/142 (2006.01)
A23C 3/00 (2006.01)
A23L 17/00 (2016.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A45C 13/26 (2006.01)
A45F 3/12 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
A61B 5/0215 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61K 8/41 (2006.01)
A61K 8/39 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61K 36/76 (2006.01)
A61K 36/76 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61K 9/52 (2006.01)

241272*
241283
241283*
241283*
241290
241290*
241272
241272*
241290*
241288*
241288*
241288
241269
241268
241268*
241284
241264
241264*
241264*
241264*
241264*
241271
241271*
241271*
241257
241258
241266
241266*

A61K 9/58 (2006.01)
A61K 51/12 (2006.01)
A61L 2/00 (2006.01)
A61N 5/10 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/281 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B05B 13/00 (2006.01)
B07B 1/28 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B21B 13/08 (2006.01)
B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B21B 13/08 (2006.01)
B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B21B 13/08 (2006.01)
B43L 1/00 (2006.01)

241266*
241256*
241254
241256
241271*
241257*
241257*
241258*
241258*
241264*
241284*
241272*
241267
241267*
241267*
241280
241273
241276*
241250
241250*
241250*
241251
241251*
241251*
241252
241252*
241252*
241249

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

Nr 35/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

B60K 17/02 (2006.01)
B60K 17/02 (2006.01)
B60K 17/02 (2006.01)
B64C 27/04 (2006.01)
B64C 25/02 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
B64F 1/36 (2017.01)
B65G 23/44 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C04B 33/132 (2006.01)
C04B 35/80 (2006.01)
C04B 14/38 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 175/04 (2006.01)
C23C 16/44 (2006.01)
C25D 11/30 (2006.01)
E02F 3/84 (2006.01)
E04B 1/35 (2006.01)
E04B 1/36 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04G 5/06 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F02B 77/04 (2006.01)
F04C 2/10 (2006.01)
F16B 13/04 (2006.01)
F16C 17/04 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16D 48/02 (2006.01)
F16D 48/02 (2006.01)

241277
241278
241279*
241270
241270*
241270*
241255
241260
241262
241246
241246*
241246*
241246*
241262*
241262*
241261
241261*
241265
241247
241247*
241247*
241247*
241260*
241276
241281
241286*
241275
241275*
241277*
241278*

F16D 48/02 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
F16H 57/02 (2012.01)
F16H 57/04 (2010.01)
F16J 15/40 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16K 31/40 (2006.01)
F25B 25/02 (2006.01)
F25B 41/24 (2021.01)
F25D 16/00 (2006.01)
F26B 25/00 (2006.01)
G01D 11/02 (2006.01)
G01J 3/28 (2006.01)
G01J 3/00 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
G01M 17/007 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
G06F 11/30 (2006.01)
G06K 7/01 (2006.01)
G06T 17/00 (2006.01)
G08G 5/06 (2006.01)
H01R 13/514 (2006.01)
H04L 12/28 (2006.01)

241279
241277*
241278*
241279*
241274
241274*
241282
241282*
241286
241287
241287*
241287*
241280*
241285*
241263
241289*
241269*
241285
241285*
241263*
241289*
241253
241253*
241269*
241259
241289
241255*
241248
241259*
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 223488 A. Wykreślono: KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszalin, Polska 330441830 Wpisano: KOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330441830
(11) 226538 A. Wykreślono: KARWALA ŁUKASZ FIRMA
LOOKART EKSPORT IMPORT, Szarlejka, Polska 152138516; Wpisano: ŁUKASZ KARWALA, Kalej, Polska
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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(T3) (11)
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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2500445
2501258
2501270
2501348
2501660
2509879
2584074
2584075
2716846
2716950
2719291
2720513
2722177
2722178
2722974
2727699
2727865
2728100
2729369
2757132
2761238
2763558
2763660
2763912
2763982
2764101
2764274
2768071
2768374
2768377
2769020
2770858
2771071
2771214
2771307
2771342
2771529
2772276
2772520
2773295
2775867
2776802
2783516
2816058
2822858
2853552
2858055
2858056
2860225
2860326
2860331
2860485
2862714
2862830
2862904
2865699
2866484
2868462
2868487
2868654
2869801
2875931
2878426
2878570
2878889
2878988
2883435

2020 11 09
2020 11 02
2020 11 03
2020 11 18
2020 11 19
2020 12 08
2020 07 22
2020 07 22
2020 10 01
2020 10 03
2020 10 09
2020 10 15
2020 10 07
2020 10 07
2020 10 21
2020 10 11
2020 10 25
2020 10 24
2020 07 06
2020 10 11
2020 10 01
2020 10 08
2020 10 05
2020 10 03
2020 10 04
2020 10 03
2020 10 03
2020 10 09
2020 10 18
2020 10 18
2020 10 18
2020 10 24
2020 10 23
2020 10 26
2020 10 25
2020 10 26
2020 10 23
2020 10 09
2020 10 23
2020 10 30
2020 10 29
2020 10 26
2020 10 29
2020 10 05
2020 10 24
2020 10 22
2020 10 04
2020 10 07
2020 10 10
2020 10 08
2020 10 08
2020 10 09
2020 10 02
2020 10 17
2020 10 18
2020 10 28
2020 10 24
2020 10 28
2020 10 02
2020 10 15
2020 10 11
2020 10 16
2020 10 16
2020 10 20
2020 10 02
2020 10 29
2020 10 22
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2888127
2890777
2890820
2891428
2897764
2903464
2903882
2909394
2915541
2917177
2920149
2982624
2982808
2984976
3017100
3017123
3019317
3019715
3022025
3025019
3027062
3040435
3074493
3101155
3101207
3101217
3101452
3103624
3104292
3104562
3106404
3107166
3109305
3109486
3224599
3240730
3327350
3370967
3377436
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2020 10 09
2020 08 02
2020 08 12
2020 08 27
2020 08 13
2020 10 02
2020 10 01
2020 08 19
2020 08 02
2020 08 22
2020 08 14
2020 08 04
2020 08 07
2020 08 03
2020 06 11
2020 06 25
2020 06 05
2020 06 26
2020 06 18
2020 06 12
2020 06 17
2020 06 18
2020 11 28
2020 06 03
2020 06 02
2020 06 04
2020 06 26
2020 06 09
2020 06 01
2020 11 06
2020 06 15
2020 06 15
2020 06 26
2020 06 22
2020 11 24
2020 11 10
2020 11 25
2020 11 03
2020 11 18

Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1890956 A. Wykreślono: Royal AFC S.A., Luxembourg,
Luksemburg; Wpisano: D+H Mechatronic AG, Ammersbek, Niemcy
(11) 2150299 A. Wykreślono: Haselmeier AG, St. Gallen,
Szwajcaria; Wpisano: Sulzer Mixpac AG, Haag, Szwajcaria
(11) 1950349 A. Wykreślono: Eps Holding GmbH, Krailing,
Niemcy; Wpisano: eps Event Holding GmbH, Martinsried, Niemcy
(11) 2118402 A. Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn,
Niemcy; Wpisano: Peri AG, Weißenhorn, Niemcy
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(11) 2126248 A. Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn,
Niemcy; Wpisano: Peri AG, Weißenhorn, Niemcy
(11) 2165543 A. Wykreślono: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: Qualcomm Incorporated, San Diego,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2220269 A. Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke,
Belgia; Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia
(11) 2220269 A. Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia;
Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg
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(11) 2465854 A. Wykreślono: EUROTECNICA MELAMINE, Luxembourg Zweigniederlassung in Ittigen, Ittigen, Szwajcaria; Wpisano: EUROTECNICA MELAMINE AG, Wollerau, Szwajcaria
(11) 2536899 A. Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn,
Niemcy; Wpisano: Peri AG, Weißenhorn, Niemcy
(11) 2500208 A. Wykreślono: Compleo Charging Solutions
GmbH, Lünen, Niemcy; Wpisano: Compleo Charging Solutions AG,
Dortmund, Niemcy

(11) 2247451 A. Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy

(11) 2777160 A. Wykreślono: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: Qualcomm Incorporated, San Diego,
Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2119711 A. Wykreślono: EUROTECNICA MELAMINE, Luxembourg, Zweigniederlassung in Ittigen, Ittigen, Szwajcaria; Wpisano: EUROTECNICA MELAMINE AG, Wollerau, Szwajcaria

(11) 2777162 A. Wykreślono: Velos Media International
Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: Qualcomm Incorporated, San
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2161698 A. Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, München, Niemcy; Wpisano: Yunex GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 2886231 A. Wykreślono: MN Coil Servicecenter GmbH, Neustadt, Niemcy; Wpisano: EDGE - The Precision Blanks
Company GmbH, Neustadt, Niemcy

(11) 2252824 A. Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niemcy;
Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy
(11) 2271514 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals
and Mechanisms GmbH & Co. KG, Solingen, Niemcy; Wpisano:
Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2271514 A.
Wykreślono:
Adient
Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2271514 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny

(11) 2847997 A. Wykreślono: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: Qualcomm Incorporated,
San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2801127 A. Wykreślono: Corning Optical Communications RF LLC, Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Amphenol Cabelcon ApS, Vordingborg, Dania
(11) 2868081 A. Wykreślono: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: Qualcomm Incorporated,
San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2174682 A. Wykreślono: Haselmeier AG, St. Gallen,
Szwajcaria; Wpisano: Sulzer Mixpac AG, Haag, Szwajcaria

(11) 2904790 A. Wykreślono: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: Qualcomm Incorporated,
San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2379063 A. Wykreślono: Forward Pharma A/S,
København, Dania; Wpisano: FWP IP APS, København K, Dania

(11) 2927017 A. Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke,
Belgia; Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2513391 A. Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn,
Niemcy; Wpisano: Peri AG, Weißenhorn, Niemcy

(11) 2927017 A. Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange,
Luksemburg

(11) 2372071 A. Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy
(11) 2385043 A. Wykreślono: EUROTECNICA MELAMINE, Luxembourg Zweigniederlassung in Ittigen, Ittigen, Szwajcaria; Wpisano: EUROTECNICA MELAMINE AG, Wollerau, Szwajcaria
(11) 2463449 A. Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau,
Niemcy; REHAU SAS, Morhange, Francja; Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy; REHAU SAS, Morhange, Francja

(11) 3092133 A. Wykreślono: Unilin, BVBA, Wielsbeke,
Belgia; Wpisano: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia
(11) 3092133 A. Wykreślono: Unilin, BV, Wielsbeke, Belgia; Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange,
Luksemburg
(11) 3222764 A. Wykreślono: Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo, Japonia; Wpisano: MAFTEC Co., Ltd., Tokio, Japonia
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(71)

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

numer prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
Udzielone prawa
(od nr 72 689 do nr 72 694)

(Y1) (11) 72693
(41) 2021 09 20
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41B 9/06 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)
A61F 5/03 (2006.01)
(21) 129048
(22) 2020 03 16
(72) WOJTUSZKO WOJCIECH, Zabrzeg (PL)
(73) WOJTUSZKO WOJCIECH, Zabrzeg (PL)
(54) Koszulka prostująca plecy
(Y1) (11) 72692
(41) 2022 05 23
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41B 9/06 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)
A61F 5/03 (2006.01)
(21) 129622
(22) 2020 11 19
(72) WOJTUSZKO WOJCIECH, Zabrzeg (PL)
(73) WOJTUSZKO WOJCIECH, Zabrzeg (PL)
(54) Koszulka prostująca
(Y1) (11) 72694
(41) 2021 08 02
(51) A41D 13/08 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)

B62B 9/00 (2006.01)
B62B 5/00 (2006.01)
(21) 128978
(22) 2018 09 25
(30) 2017 09446
2017 09 26
UA
(86) 2018 09 25
PCT/UA18/00106
(87) 2019 04 04
WO19/066761
(72) LESHCHENKO HANNA VASYLIVNA, Kyiv (UA);
ZHELIAZKO TATIANA VASYLIVNA, Mykolayiv (UA)
(73) LESHCHENKO HANNA VASYLIVNA, Kyiv (UA);
ZHELIAZKO TATIANA VASYLIVNA, Mykolayiv (UA)
(54) Środek do ogrzewania dłoni przy prowadzeniu wózka dziecięcego
(Y1) (11) 72691
(41) 2021 11 02
(51) A61L 2/22 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
(21) 129153
(22) 2020 04 30
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Rozpylacz mgły z płynów dezynfekcyjnych do oczyszczania
powietrza z wirusów na bazie oczyszczacza powietrza
(Y1) (11) 72690
(41) 2021 01 25
(51) F16B 17/00 (2006.01)
F24S 25/60 (2018.01)
F24S 25/63 (2018.01)
F24S 25/634 (2018.01)
H02S 30/00 (2014.01)
H02S 30/10 (2014.01)
E04D 3/36 (2006.01)
(21) 128429
(22) 2019 07 22
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
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(73) CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Zatrzask do mocowania ramy panelu fotowoltaicznego

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

(Y1) (11) 72689
(41) 2018 06 04
(51) H01L 31/042 (2014.01)
E04B 1/61 (2006.01)
H02S 20/00 (2014.01)
(21) 125784
(22) 2016 11 22
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Konstrukcja do montażu, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych
posadowionych na płaskim dachu

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

72689 H01L 31/042 (2014.01)
72690 F16B 17/00 (2006.01)
72691 A61L 2/22 (2006.01)

72692 A41D 13/00 (2006.01)
72693 A41D 13/00 (2006.01)
72694 A41D 13/08 (2006.01)

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
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Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A41B 9/06 (2006.01)
A41B 9/06 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)
A41C 1/02 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/08 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
A61F 5/03 (2006.01)
A61F 5/03 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)

72693*
72692*
72693*
72692*
72693
72692
72694
72694*
72693*
72692*
72691
72691*

B62B 9/00 (2006.01)
B62B 5/00 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
F16B 17/00 (2006.01)
F24S 25/60 (2018.01)
F24S 25/63 (2018.01)
F24S 25/634 (2018.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H02S 30/00 (2014.01)
H02S 30/10 (2014.01)
H02S 20/00 (2014.01)

72694*
72694*
72689*
72690*
72690
72690*
72690*
72690*
72689
72690*
72690*
72689*

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 126357
(U1) (21) 127591
(U1) (21) 127830
(U1) (21) 128226
(U1) (21) 128541
(U1) (21) 128572
(U1) (21) 128700

24/2018
03/2019
12/2020
23/2020
05/2021
06/2021
10/2021

(U1) (21) 128719
(U1) (21) 129060
(U1) (21) 129086
(U1) (21) 129087
(U1) (21) 129088
(U1) (21) 129172

10/2021
25/2021
27/2021
27/2021
27/2021
31/2021
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–
–

(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–

numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
data prawa z rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografia wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 15751 Prawo unieważniono w całości.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 02315 A. Wykreślono: ABB MOTORS OY, VAASA, Finlandia;
Wpisano: ABB OY, Helsinki, Finlandia
(11) 02315 A. Wykreślono: ABB OY, Helsinki, Finlandia; Wpisano: ABB HOLDING OY, Helsinki, Finlandia
(11) 02315 A. Wykreślono: ABB HOLDING OY, Helsinki, Finlandia; Wpisano: ABB OY, Helsinki, Finlandia
(11) 02315 A. Wykreślono: ABB OY, Helsinki, Finlandia; Wpisano: ABB SCHWEIZ AG, Baden, Szwajcaria

(11) 16897 A. Wykreślono: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań,
Polska 639693310; Wpisano: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639693310
(11) 21234 A. Wykreślono: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań,
Polska 639693310; Wpisano: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639693310
(11) 21235 A. Wykreślono: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań,
Polska 639693310; Wpisano:WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639693310
(11) 22930 A. Wykreślono: TABORSKI ARKADIUSZ CNRE
HOLDING, Bielsko-Biała, Polska 241231000; Wpisano: CNRE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko Biała,
Polska 243635256
(11) 25043 A. Wykreślono: NICZUK SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo, Polska 008024773; Wpisano: THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilimowo,
Polska 008024773
(11) 25121 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska; Wpisano: CORAB SPÓŁKA
AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) –
(141) –
(151) –
(180) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(591) –
(552) –
(553) –
(554) –
(555) –
(556) –
(558) –
(559) –
(571) –
(551) –
		
(581) –
(732) –

numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej
data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium
Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego
wskazanie kolorów
znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
znak ruchomy lub znak multimedialny
znak przestrzenny
znak holograficzny
znak dźwiękowy
znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
znak inny
opis znaku
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
data notyfikacji
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 354 166 do nr 354 309)

(732) CUKIERNIA-PIEKARNIA B & M WENTA SPÓŁKA JAWNA,
Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wenta ROK ZAŁ. 1945
(540)

(111) 354166
(220) 2022 01 04
(210) 538397
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 31
(732) SG SPORT SOJKA, GMYREK SPÓŁKA JAWNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZIC SPORTOWCA
(540)

(591) niebieski, zielony, fioletowy, różowy, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.13.25
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie.
(111) 354167
(151) 2022 06 10

(220) 2022 01 14
(441) 2022 02 21

(210) 538693

(591) brązowy, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 30 Kawa, Aromaty kawowe, Herbata, Kakao, Słodycze
nielecznicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czekolada, Cukierki, Makaroniki (ciastka), Marcepan, Pastylki [wyroby
cukiernicze], Praliny wytworzone z czekolady, Galaretki owocowe
[słodycze], Cukier, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Lody
jadalne, Desery lodowe, Gotowe sosy, Mąka spożywcza, Bułki, Bagietki, Bułeczki słodkie, Drożdżowe bułeczki, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Krakersy, Miękkie precle, Rogaliki, Spody do pizzy, Suchary,
Ciastka, Ciasto na ciastka, Bezy, Biszkopty, Ciasta, Gofry, Herbatniki,
Pączki, Piernik, Pierniczki, Rożki do lodów, Rurki waflowe [ciastka],
Serniki, Szarlotka, Jadalne wafle, Aromaty do żywności, Preparaty
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aromatyczne do żywności, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
i poprzez Internet następujących towarów: kawa, aromaty kawowe,
Herbata, kakao, słodycze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekolada, cukierki, makaroniki (ciastka), marcepan, pastylki [wyroby cukiernicze], praliny wytworzone z czekolady,
galaretki owocowe [słodycze], cukier, wyroby cukiernicze, wyroby
piekarnicze, lody jadalne, desery lodowe, gotowe sosy, mąka spożywcza, bułki, bagietki, bułeczki słodkie, drożdżowe bułeczki, chleb,
chleb bezdrożdżowy, krakersy, miękkie precle, rogaliki, spody do pizzy, suchary, ciastka, ciasto na ciastka, bezy, biszkopty, ciasta, gofry,
herbatniki, pączki, piernik, pierniczki, rożki do lodów, rurki waflowe
[ciastka], serniki, szarlotka, jadalne wafle, aromaty do żywności, preparaty aromatyczne do żywności, 43 Usługi restauracyjne, Kawiarnie, Bary, Usługi kateringowe.

(111) 354168
(220) 2022 01 17
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) SAWIKOWSKI MARCIN, Gorzkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sawmar
(540)

(210) 538722

(591) biały, brązowy, złoty
(531) 24.01.05, 16.01.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 37 Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja, konserwacja i naprawa
alarmów antywłamaniowych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja alarmów, Naprawa alarmów,
Usługi w zakresie instalowania alarmów, Instalowanie systemów
telewizji kablowych, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 354169
(220) 2022 01 18
(210) 538765
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) NUME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nusene
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Preparaty do włosów,
Środki do higieny jamy ustnej, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty perfumeryjne, Kosmetyki do makijażu, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Torby, Torby płócienne, Torby
zakupowe, Torby na ubrania, Tekstylne torby na zakupy, Płócienne
torby na zakupy, Elastyczne torby na odzież, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Kosmetyczki (niewyposażone), 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tekstylia, Tkaniny, Tekstylia
do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia do dekoracji
wnętrz, Tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
dżinsowa, Kurtki, Płaszcze, Żakiety z dzianiny, Bluzy sportowe, Swetry, Golfy, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Podkoszulki, Spodnie dresowe, Kamizelki [bezrękawniki], Spodnie, Spódnice, Szorty [odzież], Sukienki damskie, Bielizna osobista i nocna, Body
[odzież], Legginsy, Palta, Skarpetki, Apaszki, Fulary, Krawaty, Muszki,
Paski, Rękawiczki, Szelki, Poszetki, Szaliki, Staniki sportowe, Rajstopy sportowe, Buty sportowe, Czapki i czapeczki sportowe, Artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Usługi
w zakresie porad kosmetycznych, Salony piękności, Usługi salonów
fryzjerskich, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące,
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, Poradnictwo dietetyczne.
(111) 354170
(151) 2022 05 31

(220) 2022 01 19
(441) 2022 02 14

(210) 538859
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(732) CHROBAK ADAM, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDISPAW
(510), (511) 6 Metalowe barierki, Wsporniki metalowe do balustrad,
Metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, Ogrodzenia balkonowe (metalowe-), Tralki do balustrad metalowych, Balustrady metalowe do mostów, Balustrady metalowe do balkonów, Balustrady
metalowe do ogrodzeń, Metalowe konstrukcje podporowe do banerów, Barierki metalowe, Barierki bezpieczeństwa z metalu, Balustrady
metalowe, Metalowe słupki do balustrad, Banery reklamowe metalowe [konstrukcje].
(111) 354171
(220) 2022 01 24
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) K&W EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K&W EXPERT ModulAir
(540)

(210) 538975

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03,
26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 11 Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych
lub przemysłowych], Filtry powietrza [części maszyn lub instalacji
do oczyszczania powietrza], Filtry powietrza do instalacji przemysłowych, Filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych, Instalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia do filtrowania pyłków.
(111) 354172
(220) 2022 01 24
(210) 538976
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) DUBISZ-UCHERSKA MAGDALENA, SAS-KUSEK MAŁGORZATA
PM&PM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAIR PLAY PRYWATNA SZKOŁA
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport.
(111) 354173
(220) 2022 01 24
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) SROKA PATRYK, Warzymice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERSATILE
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09

(210) 538981
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z bransoletkami (biżuterią), Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z bransoletkami (biżuterią), Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z naszyjnikami (biżuterią), Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z naszyjnikami (biżuterią).

(111) 354174
(220) 2022 01 25
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) impulseJob
(540)

(210) 539041

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.01.01, 26.11.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Oprogramowanie do zarządzania procesem rekrutacji pracowników, 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji,
Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej.
(111) 354175
(220) 2022 01 26
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) MALIŃSKI TOMASZ THIS WAY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEALTHY BEAUTY
(540)

(210) 539106
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smetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku
osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie
olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy
do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki],
Kremy na noc [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Kremy
tonizujące [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi
do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do twarzy, Peelingi złuszczające do ciała,
41 Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 Depilacja woskiem,
Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi zabiegów
na cellulitis, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi
woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi wizażystów, Usługi w zakresie zabiegów
upiększających, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego,
Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji
twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi
opalania natryskowego, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach
kosmetycznych, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji
paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów piękności, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi spa, Usługi manicure i pedicure, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi doradztwa związane
z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi fizjoterapii.

(111) 354176
(220) 2022 01 27
(210) 539144
(151) 2022 06 10
(441) 2022 02 21
(732) BUCZYŃSKA ANNA NATURANNA, Pępowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturANNA
(540)

(591) czarny, jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Mydła.
(591) jasnozielony, jasnoróżowy, szary, jasnoszary
(531) 05.05.19, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki
do oczu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki do brwi, Ko-

(111) 354177
(220) 2022 01 28
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) CERAMIKKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS DETAILING SUITS

(210) 539149
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(540)

(591) brązowy, czarny
(531) 26.04.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Wosk do polerowania, Wosk samochodowy.
(111) 354178
(220) 2022 02 01
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) FAJKIEL JAKUB, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO MEDICAL CLINIC<br />
(540)

(210) 539279

(591) czerwony, niebieski
(531) 02.09.01, 02.09.25, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania przesiewowe, Chirurgia kosmetyczna,
Chirurgia plastyczna, Kliniki medyczne, Kliniki, Konsultacje medyczne,
Medyczne badania osób, Poradnictwo medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Świadczenie usług medycznych, Usługi badań krwi, Usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, Usługi ginekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik medycznych,
Usługi lekarskie, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała
człowieka, Usługi opieki medycznej, Usługi w zakresie badania moczu,
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Akupunktura, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi
w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie krioterapii, Masaż, Doradztwo dietetyczne, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, Usługi dietetyków, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha.
(111) 354179
(220) 2022 01 13
(210) 538677
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 07
(732) KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROVAR 16 PETRUS WACHENIUS
(540)

(531) 03.04.05, 03.04.13, 05.05.19, 27.05.01, 27.07.01
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(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa korzenne, Piwa słodowe, Piwa smakowe, Piwa rzemieślnicze, Piwa pszeniczne, Brzeczka piwna, Wyciąg z brzeczki słodowej do wytwarzania piwa, Wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie piwa, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz wysyłkowej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej piwa i napoi bezalkoholowych,
usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów i produktów związanych
z piwowarstwem, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
dla celów handlowych, Promocyjnych i reklamowych, 40 Warzenie
piwa, 43 Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej
obsługi (snack-bary), Kafeterie, Bufety, Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, Catering, Usługi
barów piwnych, Usługi ogródków piwnych.

(111) 354180
(220) 2022 01 25
(210) 539067
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSOJA
(540)

(591) szary, czarny, biały, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 5 Suplementy, mikroelementy dla zwierząt, 31 Pasze dla
zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu
pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.
(111) 354181
(220) 2019 12 02
(210) 507487
(151) 2022 06 08
(441) 2020 08 31
(732) MOCARSKI MARCIN MARBA-SPORT, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALPINUS
(510), (511) 6 metalowy sprzęt do wspinaczki, raki, karabinki, haki,
8 czekany, 18 plecaki, torby turystyczne, walizki, 20 materace, 22
namioty, liny, kawałki sznurów, siatki, plandeki, worki, liny wspinaczkowe, 24 śpiwory, 25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, 28 uprzęże
wspinaczkowe.
(111) 354182
(220) 2020 07 06
(210) 515592
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTULINA
(510), (511) 22 hamaki, akcesoria do hamaków nie będące torbami
do przechowywania, w szczególności paski i liny, olinowanie, sznury
wykonane z tworzyw sztucznych, liny, linki i sznury, sznury z włókien
tekstylnych, liny niemetalowe, liny z włókien naturalnych i syntetycznych, sieci z bawełny, liny do namiotów, sieci, części i osprzęt do hamaków i plandek.
(111) 354183
(220) 2020 11 20
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) SZKOLNICKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeDriver

(210) 521090
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(540)

(531) 18.01.07, 26.15.01, 27.05.01
(510), (511) 35 abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych,
administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży,
administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowanie programami członkowskimi, administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, administrowanie testowaniem kompetencji
zawodowych, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw,
administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, administrowanie
zawodami w celach reklamowych, adresowanie kopert, agencja castingów teatralnych, agencja public relations, agencje eksportowe
i importowe, agencje importowe i eksportowe, agencje importu-eksportu towarów, agencje informacji handlowej, agencje informacji
handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych],
agencje modelek, agencje pośrednictwa pracy, agencje reklamowe,
agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie
danych, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej
bazie danych, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej, analiza marketingowa nieruchomości, analiza ocen
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza odbioru
reklamy, analiza położenia (stanu) firmy, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza rynków zbóż, analiza rynku, analiza statystyk dotyczących działalności
gospodarczej, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy,
analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza
trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza
w zakresie marketingu, analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych badań
rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy i raporty statystyczne, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy odbioru reklamy, analizy prognoz ekonomicznych do celów
działalności gospodarczej, analizy rynku, analizy statystyk handlowych, analizy w zakresie marketingu, analizy w zakresie reklamy, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe],
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych,
audyt stawek za media dla osób trzecich, aukcje samochodowe, aukcje telefoniczne i telewizyjne, automatyczne przetwarzanie danych,
badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej,
badania dotyczące cen, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych
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przedsiębiorstw, badania dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące informacji biznesowych, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania i analiza w dziedzinie manipulacji
rynkowych, badania i analizy rynkowe, badania i ankiety w zakresie
działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania informacji dotyczących działalności
gospodarczej, badania konsumenckie, badania opinii publicznej, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania
rynkowe, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, badania rynkowe prowadzone przez telefon, badania rynkowe w celu kompilacji
informacji o czytelnikach publikacji, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, badania rynku do celów reklamowych, badania
rynku i analizy biznesowe, badania rynku i badania marketingowe,
badania statystyczne przedsiębiorstw, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w dziedzinie strategii marketingowych,
badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie public relations, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej,
badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, badania
w zakresie zysków, badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu
do napojów, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa
pracy, biura [wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-], biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, casting [rekrutacja] wykonawców, dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo
biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie
dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, doradztwo
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące
zarządzania marketingowego, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące
likwidacji, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań
podatkowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabyw-
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czych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych,
jakościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie analizy zachowań
zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się
sprzedażą samochodów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez
ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie
rekrutacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu,
doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów
chemicznych, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży,
doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu
do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją
handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie podróży
służbowych, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo
w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym
analizy kosztów i zysków, doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), doradztwo związane z audytem, doradz-
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two związane z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo związane z zarządzaniem, dostarczanie
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji
gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych
związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji i świadczenie usług
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat rekrutacji
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie
informacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji
pracowników, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, dostarczanie powierzchni reklamowych
w globalnej sieci komputerowej, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, dostarczanie
raportów dotyczących informacji rachunkowych, dostarczanie
skomputeryzowanych danych statystycznych, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie
działalności gospodarczej, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem
poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów
promocyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju],
dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja
materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja
próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja
prospektów i próbek, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja
tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania-), działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania-), działalność gospodarcza (specjalistyczne
doradztwo w zakresie-), działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, ekonomiczne
prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, elektroniczne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
fakturowanie, fakturowanie w zakresie usług medycznych, fotokopiowanie, gromadzenie danych, gromadzenie danych [dla osób trze-

Nr 35/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cich], gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, gromadzenie i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie informacji na temat personelu, gromadzenie
informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, 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, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej,
handel (zarządzanie w zakresie zamówień w-), handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe wyceny, impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, informacja handlowa [działalność
gospodarcza], informacja handlowa wspomagana komputerowo,
informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu,
informacja marketingowa, informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, informacja w sprawach działalności gospodarczych, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego,
informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, informacje na temat metod sprzedaży, informacje na temat rankingu
sprzedaży produktów, informacje na temat sprzedaży produktów,
inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, interpretacja danych dotyczących badań rynku, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru, kampanie marketingowe, kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, kolportaż próbek, kompilacja adresów według
indeksów, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja danych
matematycznych, kompilacja danych statystycznych dotyczących
badań medycznych, kompilacja danych statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, kompilacja danych statystycznych
dotyczących przedsiębiorstw, kompilacja i systematyzacja danych
na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja informacji
do komputerowych baz danych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, kompilacja informacji statystycznych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, kompilacja komputerowych baz danych, kompilacja list adresowych,
kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja
list potencjalnych klientów, kompilacja modeli statystycznych w celu
dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, kompilacja
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie
stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, kompilacja rejestrów dotyczących importerów, kompilacja rejestrów dotyczących eksporterów, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, kompilacja zindeksowanych
adresów, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe sporządzanie
listy płac, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe
zarządzanie plikami, konsultacje dotyczące przygotowania gospodarczych danych statystycznych, konsultacja dotycząca rekrutacji
w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje dotyczące przygotowywania
statystyk biznesowych, konsultacje dotyczące wyboru personelu,
konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, konsultacje
dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsultacje w za-
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kresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie organizacji
działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania
personelem, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje w zakresie
sprawozdań rynkowych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, konsultacje w zakresie zatrudnienia, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, kontrola stanu zapasów w oparciu
o bazy danych, kontrola zapasów magazynowych, kopiowanie akt
[papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, księgowanie kosztów, księgowość,
księgowość administracyjna, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, leasing billboardów reklamowych, leasing
pracowniczy, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, maszynopisanie (usługi-), modelki i modele
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, nabywanie informacji handlowych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki,
nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, nabywanie przedsiębiorstw, nabywanie towarów
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, notowania cenowe towarów lub usług, obróbka tekstów, obróbka tekstów i usługi
maszynopisania, obsługa administracyjna firm na zlecenie, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, obsługa programów lojalnościowych, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych,
ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców,
ocena statystyczna danych marketingowych, oceny szacunkowe
do celów marketingowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, oferowanie porad
z zakresu rekrutacji absolwentów, oferowanie próbek produktów,
ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet
opinii publicznej, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie informacji gospodarczych,
opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie informatorów gospodarczych, opracowywanie informatorów handlowych,
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej
lub Internecie, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu,
opracowywanie rejestrów handlowych, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, opracowywanie statystycznych danych go-

24

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

spodarczych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk
biznesowych, opracowywanie statystyk gospodarczych, opracowywanie statystyk handlowych, opracowywanie statystyk w zakresie
korzystania z opieki zdrowotnej, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
działalności gospodarczej, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, organizacja
i przeprowadzanie pchlich targów, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem
komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów i programów motywacyjnych, organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, organizacja subskrypcji
kanału telewizji, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji
pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, organizacja subskrypcji usług internetowych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz
telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw do celów
reklamowych, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji
internetowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów
związanych z działalnością wydawniczą, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań
biznesowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych
ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów pracy, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu,
organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie
programów motywacyjnych, organizowanie pokazów handlowych,
organizowanie pokazów mody w celach handlowych, organizowanie
pokazów w celach handlowych, organizowanie prenumeraty publi-
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kacji dla osób trzecich, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie promocji imprez mających na celu
pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów
motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, organizowanie targów
handlowych w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych,
organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], personel (dobór-) za pomocą metod psychotechnicznych, pisanie
na maszynie, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
plakaty reklamowe (rozlepianie-), planowanie dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów
do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodarczej, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, planowanie podatkowe [rachunkowość], planowanie spotkań biznesowych, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie strategii marketingowych, planowanie sukcesji w firmach, planowanie
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie wykorzystania personelu, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy mody w celach handlowych, pokazy mody w celach promocyjnych [organizacja-], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów
do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, polityczne badania sondażowe, pomoc
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów,
pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc
i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku
z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w sporządzaniu listy płac, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie
marketingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodar-
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czej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk,
pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub
zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu personelem, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public
relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi
lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub
handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu
w zakresie promocji działalności gospodarczej, porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, porady odnośnie handlu wymiennego, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw
handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających
na zasadach franchisingu, porady w zakresie działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie
marketingu, porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych,
porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), porównywanie usług
finansowych online, porównywarki cen zakwaterowania, pośrednictwo pracy (biura-), pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub
komputerowych [Internet], pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, poszukiwania przejęć firm, poszukiwania w zakresie patronatu, potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, powielanie dokumentów, powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], powielanie [kopiowanie] dokumentów,
powielanie rysunków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie
umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży
towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prenumerata gazet [dla osób trzecich], prenumeraty dzienników elektronicznych,
prenumerowanie gazet, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, próbki (kolportaż-), procedury administracyjne związane
z roszczeniami gwarancyjnymi, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, produkcja filmów reklamowych,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
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produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja
nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, produkcja promocyjnych kaset wideo,
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam
telewizyjnych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profesjonalne doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, prognozowanie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia
działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, projektowanie badań marketingowych, projektowanie
badań opinii publicznej, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja [reklama] podróży, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja targów do celów
handlowych, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie,
promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej,
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie
i przeprowadzanie targów handlowych, promowanie koncertów muzycznych, promowanie korzyści z energooszczędnych technologii
oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży artykułów mody
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem
programów znaczków handlowych, promowanie sprzedaży przy
użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, promowanie sprzedaży towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kart rabatowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez reportaże reklamowe, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom
kojarzenia ich towarów i usług z działalnością portową, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie usług
finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowa-
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nie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie badań marketingowych,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej
komunikacji firmy, prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapadają pacjenci, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie
pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestrów aktywów [dla
osób trzecich], prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich],
prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych, prowadzenie rejestru certyfikowanych
techników w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru profesjonalnych nauczycieli zawodowych, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych,
prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów
handlowych online, przenoszenie personelu, przeprowadzanie ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, przeprowadzanie badań opinii publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych
obejmujących sondaże opinii publicznych, przeprowadzanie badań
rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności gospodarczej, przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, przeprowadzanie
programów motywacyjnych dla pracowników, przeprowadzanie
rozmów dla celów badań rynkowych, przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych
w celu doboru personelu, przeprowadzanie testów w celu określania
umiejętności potrzebnych w pracy, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych do celów
administracyjnych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], przetwarzanie dokumentów rejestracji
gwarancji na rzecz osób trzecich, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, przetwarzanie wyników badań dotyczących
działalności gospodarczej, przetwarzanie zapytań telefonicznych
dotyczących reklamowanych towarów i usług, przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk pracy, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowanie
listy płac, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowanie
odcinków z wypłaty, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowanie spisów inwentarza, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie badań dotyczących
spraw z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie CV
na rzecz innych, przygotowywanie dokumentów reklamowych,
przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne,
przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych,
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich,
przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie kopert z wypłatą,
przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów

Nr 35/2022

reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
[inne niż sprzedaż], przygotowywanie list adresowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności
gospodarczej, przygotowywanie pakietów płacowych, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie pokazów
w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych,
przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie raportów z analiz rynkowych,
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie rocznych
zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, przygotowywanie
sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie ulotek reklamowych, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej,
przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie
wystaw w celach komercyjnych, przygotowywanie wystaw w celach
biznesowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod-), publikacja reklam, publikacja treści
reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online,
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rachunkowość, rachunkowość komputerowa, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość na rzecz osób trzecich, rachunkowość, w szczególności księgowość, rachunkowość w zakresie
zarządzania kosztami, raporty i badania rynkowe, raporty z analiz
rynkowych, realizacja zadań stenograficznych na zamówienie, redagowanie tekstów reklamowych, rejestracja i transkrypcja zapisanych
wiadomości, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, rejestracja zwrotu kluczy, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi,
reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama promocyjna projektów badawczych, reklama promocyjna
w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama radiowa, reklama rekrutacji personelu, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą
układów ze sponsorami i umów licencyjnych wiązanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklama związana
z transportem i dostawą, reklamowanie filmów kinematograficznych,
reklamowanie kin, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń-), reklamy kinowe, reklamy
montowane na dachach taksówek, reklamy online, reklamy prasowe
(przygotowywanie-), reklamy radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, rekrutacja [casting] aktorów, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja
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działaczy politycznych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu
do pomocy w biurze, rekrutacja personelu informatycznego, rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu
wyższego szczebla kierowniczego, rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, rekrutacja tymczasowego personelu
technicznego, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozliczanie kosztów telefonicznych, rozpoczynanie rozmów telefonicznych dla osób trzecich, rozpowszechnianie
broszur reklamowych, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów,
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie
informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie,
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie wykazów
nazwisk i adresów, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych,
rozwijanie koncepcji reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych
dla przedsiębiorstw, rozwój systemów zarządzania szpitalami, rynkowe badania opinii publicznej, selekcja personelu, sklepowe usługi
detaliczne związane z dywanami, skomputeryzowana edycja tekstów, skomputeryzowana kompilacja list zamówień, skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, skomputeryzowana kompilacja
rejestrów kontroli spisu inwentarza, skomputeryzowana kontrola
spisu inwentarza, skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, skomputeryzowana rachunkowość, skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane przygotowanie spisu inwentarza, skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności
gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane usługi w zakresie
składania zamówień online, skomputeryzowane ustalanie wysokości
podatku [rachunkowość], skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami,
skomputeryzowane zarządzanie zapasami, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane zarządzanie biurem, śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań
finansowych, śledzenie i monitorowanie zmian cen benzyny dla innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, sondowanie
rynku, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych,
specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów, sporządzanie dokumentów
dotyczących opodatkowania, sporządzanie faktur, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie informacji statystycznych dotyczących działalności gospodarczej, sporządzanie listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób
trzecich], sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, sporządzanie raportów dotyczących
projektów w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie raportów gospodarczych, spo-
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rządzanie raportów handlowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie statystyk, sporządzanie statystyk politycznych,
sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż aukcyjna nieruchomości,
sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, sprzedaż
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści
multimedialnych, statystyczne badania biznesowe, statystyczne badania rynkowe, statystyczne zestawienia, strategiczna analiza biznesowa, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, świadczenie
doradczych usług marketingowych dla producentów, świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, świadczenie usług administracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów
na kursy online, świadczenie usług na rzecz instytucji akademickich
w zakresie zarządzania kursami akademickimi, świadczenie usług
porównania cen online, świadczenie usług sekretarskich, świadczenie usług sekretarskich podczas tworzenia firmy, świadczenie usług
w zakresie reklamy komputerowej, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, świadczenie
usług zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnienia
dla innych przedsiębiorstw, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzowanie danych w komputerowych
bazach danych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-),
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, testowanie marki, testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, transkrypcja, transkrypcja danych, transkrypcja
komunikatów, transkrypcja nagranych komunikatów, transkrypcja
wiadomości, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie
komputerowych baz danych, tworzenie list potencjalnych klientów,
tworzenie rejestrów dotyczących importerów, tworzenie rejestrów
dotyczących eksporterów, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe wyznaczenie pracowników, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, tymczasowy
przydział personelu, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie biznesowych informacji
statystycznych, udostępnianie danych statystycznych z badań rynkowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również
za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie informacji dotyczących handlu zagranicznego, udostępnianie informacji na temat handlu zagranicznego,
udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie informacji
na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji
handlowych, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
laptopów, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie katalogów
informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online
w Internecie, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych
sieci informacyjnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie raportów marketingowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych
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z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych
informacji handlowych, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji
dotyczących badań rynkowych, udzielanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, udzielanie informacji handlowych,
udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint venture, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, udzielanie informacji
rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, udzielanie porad w zakresie metod i technik
sprzedaży, udzielanie statystycznych informacji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, umieszczanie reklam, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi
administracyjne w zakresie skierowań lekarza, usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart kredytowych, usługi
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, usługi administracyjne w zakresie
zarządzania sprawami na wokandzie, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych,
usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje
do szpitala, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu,
usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania
roszczeń gwarancyjnych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi administrowania działalnością gospodarczą
w dziedzinie transportu, usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi agencji eksportowo
-importowych, usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, usługi agencji importowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi agencji literackich obejmujące negocjowanie umów, usługi agencji marketingowych, usługi agencji
modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli
do celów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji
pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników
biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów
pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego,
usługi agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie promowania
osobistości świata sportu, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], usługi agencji zakupu, usługi agencyjne w zakresie
organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi aukcji i aukcji
odwrotnych, usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne,
usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne online, usługi
aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badań rynku dla wydawców, usługi badań
rynku dotyczące mediów nadawczych, usługi badawcze w zakresie
reklamy i marketingu, usługi badawcze związane z reklamą, usługi
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi
biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi
komputera, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielę-
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gniarek, usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur w zakresie pisania na maszynie, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi
biurowe dla elektronicznego operowania danymi, usługi biurowe dla
elektronicznego zestawiania danych, usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia danych, usługi biurowe dotyczące przyjmowania
zamówień sprzedaży, usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań,
usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi biznesowe
biegłych księgowych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron
internetowych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi
doradcze dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, usługi doradcze dotyczące badań rynku,
usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, usługi
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej
i zarządzania nią, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
rekrutacji personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych, usługi
doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi doradcze
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm,
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie
sporządzania listy płac, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego,
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową,
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi doradcze w zakresie przejęć firm, usługi doradcze w zakresie
planowania handlowego, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi doradcze
w zakresie zarządzania personelem, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw
handlowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
franchisingowych, usługi doradcze w zakresie administrowania
przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi
telefonicznej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem danych,
usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi doradztwa biznesowego,
usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi doradztwa
w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
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usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania
istniejącej bazy klientów, usługi edycji tekstów, usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi elektronicznego zarządzania zapasami, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi franczyzowe
związane z pomocą dla firm, usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, usługi gromadzenia danych z badań rynku,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego dotyczące
tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii,
usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, usługi handlu
detalicznego dotyczące rowerów, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu
detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie,
usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu
detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
importowo-eksportowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi informacji biznesowej, usługi informacji handlowej
w zakresie wina, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw,
usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi informacyjne
w zakresie przetwarzania danych, usługi inspekcji i unowocześniania
procesów biznesowych, usługi izby handlowej w zakresie promocji
przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu,
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, usługi komputerowego gromadzenia danych
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi komputerowego maszynopisania, usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej,
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi konsultacji biznesowych
w branży rolniczej, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie
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strategii biznesowej, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi
konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe dotyczące
reklamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi
konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe
związane z personelem, usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi księgowe
związane ze ściąganiem należności, usługi lobbingu handlowego,
usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], usługi maszynopisania, usługi menadżerskie świadczone
na rzecz modeli i modelek, usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi
obejmujące transkrypcję danych statystycznych, usługi obejmujące
tworzenie danych statystycznych, usługi oceny rynku, usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi outsourcingu w dziedzinie
operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi planowania dla
przedsiębiorstw, usługi planowania kariery, usługi planowania
w celu badań marketingowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi porównywania cen, usługi porównywania cen energii,
usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi pośrednictwa związane
z reklamowaniem, usługi prenumeraty gazet, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi prezentowania produktów na wystawach
sklepowych przez modelki lub modeli, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne związane z imprezami w zakresie
sportów elektronicznych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi prowadzenia ewidencji
udziałowców, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi przeglądu prasy, usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich, usługi przetwarzania danych w trybie online, usługi przetwarzania danych, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi przetwarzania danych online, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
usługi public relations, usługi rachunkowe w zakresie kosztów
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi rachunkowości w zakresie czesnego, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów
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promocyjnych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi rejestrowania pracowników, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe
dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów
łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe
i promocyjne [publicity], usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie turystyki
i podróży, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej
świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi reklamowe
w zakresie urządzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji
nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu
na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowieka, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem
reklamy na balonach, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi,
usługi reklamy graficznej, usługi reklamy politycznej, usługi reklamy
prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi relacji z mediami, usługi reprograficzne, usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie, usługi sekretarskie
i biurowe, usługi sekretarskie świadczone przez hotele, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi sekretarskie świadczone
w biurze firmy, usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, usługi składania zamówień hurtowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej
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związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek
i szklanek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń
gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót
ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi stenograficzne,
usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi świadczone przez agencje
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego
i pielęgniarskiego, usługi świadczone przez franczyzodawcę, miano-
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wicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi
w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie analiz rynkowych,
usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów,
usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków, usługi
w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, usługi
w zakresie analizy cen, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące
dostępności antyków, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów
detalicznych, usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie badań rynku dotyczące mediów nadawczych, usługi w zakresie badań rynku dla wydawców, usługi w zakresie badań w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania rynku, usługi
w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie czynności biurowych, usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie
fakturowania, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakresie informacji rynkowych
dotyczących poziomu indeksów, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
w zakresie informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej,
usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie kupna,
usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie
marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego
świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie nabywania bonów
na rzecz innych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie obsadzania
stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk
pracy dla asystentów osobistych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie obsadzania
stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi
w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie odbierania telefonów [dla
osób trzecich], usługi w zakresie odbierania telefonów, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie organizowania
pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie pokazów
towarów, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
porównywania zakupów, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie powielania [kopiowania], usługi w zakresie powitań telefonicznych świadczone na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
pozycjonowania marki, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, usługi w zakresie programu
pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowane],
usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
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świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi
w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie
przedstawienia weksli, usługi w zakresie przenoszenia pracowników,
usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu
rekrutacji personelu], usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Internetu, usługi w zakresie przetwarzania danych,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie rachunkowości śledczej, usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie rejestracji samochodów, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji personelu,
usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie rezerwacji
zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie
rozliczeń, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby
zdrowia, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone
na rzecz lekarzy, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone
na rzecz szpitali, usługi w zakresie składania zamówień [dla osób
trzecich], usługi w zakresie sporządzania listy płac, usługi w zakresie
sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie statystycznych informacji
biznesowych, usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań
do celów biznesowych, usługi w zakresie stenografii, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie transkrypcji, usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, usługi w zakresie tworzenia marki,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie
udostępniania informacji dotyczących handlu zagranicznego, usługi
w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy
i rekrutacji personelu, usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu,
usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie
wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu
w mediach], usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień online, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, usługi w zakresie zarządzania inwentarzem, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni
i punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, usługi w zakresie zarządzania inwentarzem części i komponentów świadczone na rzecz
wytwórców i dostawców, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
wykonawców muzycznych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, usługi
w zakresie zarządzania targami, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów parkingowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie zatrudnienia
personelu na czas określony, usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, usługi
wprowadzania danych, usługi wprowadzania danych komputerowych, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi wsparcia
administracyjnego i przetwarzania danych, usługi współpracy z blogerami, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi wynajmu
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automatów do sprzedaży, usługi wypełniania zeznań podatkowych,
usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób
trzecich, usługi zarządzania bazami danych, usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi zarządzania biznesowego dla
piłkarzy, usługi zarządzania danymi, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi zarządzania
hotelami [dla osób trzecich], usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi
zarządzania społecznością online, usługi zarządzania sprzedażą,
usługi zarządzania zapasami, usługi zlecania na zewnątrz w zakresie
organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, usługi zlecania
na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług
na rzecz innych, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z personelem, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji telewizyjnych,
weryfikacja przetwarzania danych, wkładanie materiałów drukowanych do kopert, wprowadzanie i przetwarzanie danych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie dla
pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej,
wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania
działalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wybór kadr kierowniczych, wycena cyklu życia do celów
biznesowych, wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlowych,
wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach,
wyceny handlowe, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych,
wydawanie ulotek reklamowych, wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie-), wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem
automatów sprzedających na karty, wynajem automatów sprzedających na monety, wynajem bilbordów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem billboardów, wynajem billboardów reklamowych, wynajem czasu na emisję reklam w kinach,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek,
wynajem maszyn do pisania, wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem sprzętu biurowego, wynajem sprzętu do elektronicznego
terminala kasowego, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajem urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących
do prezentacji marketingowych, wypożyczanie billboardów cyfrowych, wypożyczanie fotokopiarek, wypożyczanie maszyn do pisania
i kopiarek, wypożyczanie maszyn do pisania, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie
urządzeń reklamowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego
w obiektach do co-workingu, wystawianie rachunków, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, wyświetlanie reklam dla
osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie miejsc pracy, wywiady dla badań jakościowych rynku, wywiady dotyczące badań jakościowych
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rynku, zadania kopiowania dokumentów, załatwianie prenumeraty
książek, recenzji, gazet lub komiksów, zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie-), zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla
innych przedsiębiorców], zapewnianie agentów handlowych
na umowę, zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach
w celach handlowych, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zapewnianie przedstawicieli handlowych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie tymczasowego biurowego personelu
wsparcia, zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, zapewnienie personelu administracyjnego, zapewnienie personelu sprzedającego, zapis informacji na kartach perforowanych [funkcje biurowe], zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup
w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie
aktami finansowymi, zarządzanie bazami danych, zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe dla sklepów,
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe klubami
sportowymi, zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie
biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych osób, zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie
podwykonawstwa, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla
osób trzecich], zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc
wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich],
zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata
sportu, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, zarządzanie działalnością hoteli, dla
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo
w zakresie-), zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze
w-), zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie
flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową
[dla osób trzecich], zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja
komputerowych baz danych, zarządzanie klinikami medycznymi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu
osób trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi, zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie
na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie-), zarządzanie personelem, zarządzanie personelem
w celach reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się
sprzedażą, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem,
zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, zarządzanie planami emerytalnymi pracowników, zarządzanie planami
świadczeń socjalnych dla pracowników, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, zarządzanie programami lojalności klientów
i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami
lojalnościowymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
promowania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami świadczeń
pracowniczych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez ko-
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rzystanie z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie projektami
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie promocją sławnych osób, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo
w sprawach demograficznych, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich,
zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, zarządzanie w zakresie zamówień,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zbieranie biznesowych
danych statystycznych, zbieranie danych dotyczących działalności
gospodarczej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zestawianie
danych w komputerowych bazach danych, zestawianie katalogów
biznesowych online, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawienia statystyczne, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych,
znajdowanie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, 38 agencje informacyjne, automatyczny
transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna poczta elektroniczna, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów
głosowych, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych,
bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer
danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, blokowanie połączeń telefonicznych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji,
doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych,
dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczanie informacji komunikacyjnych, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, dostarczanie informacji z książek telefonicznych dla abonentów, dostarczanie informacji z książek telefonicznych
w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, dostarczanie
informacji z książek telefonicznych, dostarczanie muzyki cyfrowej
za pomocą telekomunikacji, dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, dostarczanie raportów dotyczących łączności, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną,
dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków
elektronicznych, dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego
i transmisji radiowej, dostęp do treści, stron Internetowych i portali,
dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, dzierżawa czasu
dostępu do witryn internetowych [ISP], dzierżawa łączy telefonicznych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci komputerowych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa megafonów, dzierżawa
obwodów telefonicznych, dzierżawa pojemności satelitarnej, dzierżawa sprzętu do przywoływania, elektroniczna transmisja instrukcji,
elektroniczna transmisja wiadomości i danych, elektroniczna trans-
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misja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych
i urządzeń elektronicznych, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna
transmisja wiadomości, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymiana danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych
w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii
czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu,
elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików,
elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć
komputerową, elektroniczne usługi przekazywania wiadomości,
elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego
przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, emisja abonowanych programów telewizyjnych, emisja filmów za pośrednictwem
Internetu, emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą
[pay-per-view], emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja programów telewizyjnych
za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay
-per-view], emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja radiowa, emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, emitowanie
filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla-), informacja o łączności, informacja o telekomunikacji,
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania programów i łączności, interaktywne usługi
telekomunikacyjne, interaktywne usługi teletekstowe, interaktywne
usługi wideotekstowe, komórkowe usługi radiotelefoniczne, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komputerowa transmisja wiadomości, informacji
i obrazów, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja danych
drogą radiową, komunikacja drogą radiową, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów Internetowych, komunikacja peer-to-peer, komunikacja pomiędzy komputerami, komunikacja przez dalekopis,
komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez telefony komórkowe, komunikacja
przez terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telegraficzna, komunikacja telewizyjna w celu zebrań, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej,
komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych, komunikacja
za pomocą środków elektronicznych, komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych
terminali komputerowych, komunikacja za pośrednictwem blogów
online, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR], konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, łączność faksowa, łączność komputerowa do przesyłania
informacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność przez telefony komórkowe, łączność przez telegram, łączność telegraficzna, łączność za pomocą komputera, łączność za pomocą telefonii mobilnej,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, lokalne i zamiejscowe usługi telefoniczne, międzynarodowa transmisja danych, międzynarodowy transfer danych, międzystanowe usługi telefoniczne,
mobilna komunikacja radiowa, mobilne usługi medialne w postaci
elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie
cyfrowych treści audio, nadawanie dalekopisem, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów te-
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lewizyjnych, nadawanie informacji finansowych przez satelitę, nadawanie informacji finansowych przez radio, nadawanie informacji
finansowych przez telewizję, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie muzyki, nadawanie programów drogą
radiową, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych drogą
satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów w telewizji, nadawanie programów wizualnych
i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów związanych z telezakupami, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci
bezprzewodowych, nadawanie telegramów, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], obsługa chat roomów, obsługa lokalnych sieci
komputerowych, obsługa sprzętu do emisji radiowej, odbieranie
i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, odbieranie i transmisja wiadomości, odbiór programów telewizyjnych do dalszej
transmisji dla abonentów, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, pakietowa transmisja danych i obrazów, poczta elektroniczna, poczta
elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie
informacji, podcasting, pomoc osobom trzecim w dostarczaniu
usług komunikacyjnych telewizji kablowej, programy telewizyjne
(transmisja-), przekaz danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych przez telefon, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, przekazywanie informacji za pomocą radia,
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
przekazywanie informacji do organizacji sprawozdawczych, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie rozmów telefonicznych, przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy Internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], przełączanie rozmów telefonicznych lub połączeń
telekomunikacyjnych, przesyłanie dalej wiadomości przez telefon,
przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego, przesyłanie danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie dokumentów faksem,
przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie faksów, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą
online, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, przesyłanie
informacji przez dalekopisy, przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych
i międzynarodowych, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu, przez satelitę, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
przesyłanie komunikatów o zagrożeniu [za pośrednictwem środków
elektronicznych], przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem środków elektronicznych], przesyłanie on
-line kartek z życzeniami, przesyłanie oprogramowania do rozrywki
interaktywnej, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie
danych związanych z pocztą elektroniczną], przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego, przesyłanie telegramów, przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem
satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie webcastów, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyłanie wiadomości za pośrednictwem
witryny internetowej, przesyłanie wiadomości za pomocą dalekopi-
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su, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości za pomocą telefonu i faksu, przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, przesyłanie zamówień drogą
elektroniczną, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla florystów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla kwiaciarzy,
przydzielanie dostępu do Internetu, przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, przydzielanie dostępu do światowych sieci
komputerowych, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, przywoływanie drogą radiową, radiotelefoniczne usługi
komunikacyjne, radiotelegraficzne usługi komunikacyjne, radiowa
łączność ruchoma, radiowe usługi informacyjne, radiowe usługi
przywoławcze, retransmisja obrazów za pomocą satelity, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, retransmisja wiadomości [elektroniczna], rozpowszechnianie
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych
za pośrednictwem satelitów, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, skomputeryzowane konsultacje w zakresie książek telefonicznych, świadczenie
centralnych usług rozdzielczych dla elektronicznych sieci łączności,
świadczenie usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart telefonicznych lub kart debetowych, świadczenie usług komunikacji
głosowej przez Internet, świadczenie usług łączności on-line, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów
[chatroom], świadczenie usług poczty elektronicznej [email], świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, świadczenie usług
w zakresie książek telefonicznych, świadczenie usług w zakresie prywatnych radioodbiorników przenośnych, świadczenie usług w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej, telefonia bezprzewodowa, telefonia komórkowa, telefonia komórkowa (łączność-),
telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, telegraficzne usługi, telegramy (łączność za pomocą-), telegramy (przesyłanie-), telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna
(w tym strony Internetowe), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekomunikacyjne usługi
dostępowe, telekonferencje, telekonferencje audio, telekopie (przesyłanie-), teleksowe usługi biurowe, telematyczna komunikacja
za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych i przekaz plików, telematyczne wysyłanie informacji, teletransmisja radiowa drogą kablową, telewizja kablowa nadająca informacje, telewizyjnych (transmisja programów-), transfer cyfrowy
danych, transfer danych drogą radiową, transfer informacji drogą radiową, transfer informacji za pośrednictwem telefonu, transfer strumieniowy danych, transmisja audio, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych drogą kablową, transmisja danych, dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelitów, transmisja danych i informacji
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych,
transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych przez komputery, transmisja danych przez mikrofale, transmisja danych przez pagery radiowe, transmisja danych
przez radio, transmisja danych przez telefaks, transmisja danych
przez wiązkę laserową, transmisja danych, wiadomości i informacji,
transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja danych wspomagana komputerowo, transmisja danych za pomocą
środków elektronicznych, transmisja danych za pomocą satelitów
komunikacyjnych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja danych za pośrednictwem linii ISDN, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja depesz przez środki
elektroniczne, transmisja dźwięków przez satelitę, transmisja dźwię-
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kowa za pośrednictwem satelity, transmisja dźwięku i obrazu drogą
satelitarną, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja dźwięku przez satelitę, transmisja dźwięku, wideo i informacji,
transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych,
transmisja filmów wideo, transmisja grafiki na telefony komórkowe,
transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja
i odbiór radiowy, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja i odbiór
wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych,
transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja informacji do celów domowych, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji pomiędzy komputerami
a stacjami roboczymi, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji poprzez kody telematyczne,
transmisja informacji przez komputery przyłączone do tej samej sieci
telematycznej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej,
transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja informacji
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pomocą dalekopisu, transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną
i higieną, transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników
programowych, transmisja komunikatów pisemnych w postaci telegramów, transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, transmisja nadawcza za pomocą satelity, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja obrazu
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja
podkastów, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja programów drogą kablową i satelitarną, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych drogą
kablową, transmisja programów telewizyjnych, transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja publikacji
elektronicznych online, transmisja radiowa informacji i innych programów, transmisja satelitarna, transmisja satelitarna dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów,
sygnałów i danych, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
transmisja strumieniowa danych, transmisja strumieniowa imprez
w zakresie sportów elektronicznych, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, transmisja strumieniowa materiałów wideo
w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo
w Internecie, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, transmisja
telegramów, transmisja telewizji kablowych, transmisja treści audio
i wideo za pośrednictwem satelity, transmisja treści audio i wideo
za pośrednictwem linii ISDN, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja treści generowanych
przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, transmisja treści
multimedialnych przez Internet, transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiadomości, danych i treści
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów,
transmisja wiadomości przez telefaks, transmisja wiadomości za pomocą telegramu, transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów
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elektronicznych, transmisja wiadomości za pomocą teleksu, transmisja wideo na żądanie, transmisja wizji za pomocą satelity, transmisja
za pośrednictwem teleksu, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, transmisje audycji telewizyjnych, transmisje na żywo dostępne
przez strony główne w Internecie [kamery Internetowe], transmisje
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, transmisje telewizyjne, udostępnianie czasu antenowego do celów komunikacyjnych, udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, udostępnianie forów
Internetowych online, udostępnianie forów online do komunikacji
w dziedzinie gier elektronicznych, udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów
edukacyjnych, udostępnianie Internetowego forum dyskusyjnego,
udostępnianie komputerowej bazy danych, udostępnianie łączności
radiowej, udostępnianie łączności za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, udostępnianie linii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie linii telefonicznych typu callstream [jedna linia
umożliwiająca kilka rozmów jednocześnie], udostępnianie obiektów
i sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line list LISTSERV do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie
online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych
pomiędzy użytkownikami, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych,
udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza
studiem, udostępnianie sprzętu do nadawania drogą radiową poza
studiem, udostępnianie sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie
szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru drogą radiową, udostępnianie urządzeń
łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, udostępnianie
urządzeń łącznościowych za pomocą satelitów radiowych, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, udostępnianie
urządzeń łącznościowych drogą kablową, udostępnianie urządzeń
transmisyjnych umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, udostępnianie usług czatu głosowego, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywatnej [VPN], udostępnianie użytkownikom bezpiecznego zdalnego dostępu do prywatnych sieci komputerowych
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie wirtualnych środków
umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się
w czasie rzeczywistym, udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, udzielanie dostępu
do telewizji internetowej, udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, udzielanie informacji o emisji radiowej, udzielanie informacji o nadawaniu telewizji kablowej, udzielanie informacji o taryfach telekomunikacyjnych, udzielanie informacji w zakresie
komunikacji, udzielanie informacji związanych z komunikacją bezprzewodową, udzielanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwianie dostępu użytkownikom
do globalnej sieci komputerowej, umożliwianie łączności telegraficznej, umożliwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługa łączności elektronicznej za pomocą komputera, usługi agencji prasowej
[komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych
[przesyłanie wiadomości], usługi agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi
bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, usługi bezprzewodowej poczty głosowej, usługi bezprzewodowych central
PBX, usługi centrali abonenckiej, usługi centrali telefonicznych, usługi charytatywne, mianowicie usługi telekomunikacyjne, usługi chat
roomów, usługi chatroomów, usługi cyfrowej transmisji danych au-
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dio i wideo, usługi doradcze dotyczące sprzętu komunikacyjnego,
usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności
elektronicznej, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych,
usługi dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców usług internetowych (ISP), usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, usługi dostępu do telekomunikacji,
usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, usługi dźwiękowo
-tekstowe [audiotext], usługi elektronicznej agencji prasowej, usługi
elektronicznej skrzynki pocztowej, usługi elektronicznej transmisji
instrukcji, usługi elektronicznej transmisji głosu, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi elektronicznej wymiany danych, usługi
emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, usługi emisji satelitarnej
w zakresie działalności gospodarczej, usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, usługi emisji satelitarnej w zakresie
rozrywki, usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych,
usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole Internetowym (IPTV), usługi faksowe, usługi gromadzenia i przesyłania
wiadomości, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące nadawania programów, usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej,
usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
on-line związane z telekomunikacją, usługi komputerowych tablic
ogłoszeń, usługi komunikacji audio, usługi komunikacji bezprzewodowej, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VoIP], usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem
komputerów, usługi komunikacji Internetowej, usługi komunikacji
komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, usługi komunikacji między bankami danych, usługi komunikacji przez płatne telefony, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi
komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, usługi komunikacji telegramowej, usługi
komunikacji telematycznej, usługi komunikacyjne do elektronicznej
transmisji głosu, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna
transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi komunikacyjne między komputerami dla branży piwowarskiej, usługi komunikacyjne przez dalekopisy, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi komunikacyjne
świadczone za pomocą telefaksu, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi
komunikacyjne w zakresie wideokonferencji, usługi komunikacyjne
w zakresie telefonii zamiejscowej, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi komunikacyjne za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi konferencji sieciowych, usługi
konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi konsultacyjne
w dziedzinie elektronicznej komunikacji, usługi kontrolowania rozmów telefonicznych, usługi krótkich wiadomości tekstowych [SMS],
usługi łączności, usługi łączności audiowizualnej, usługi łączności
cyfrowej, usługi łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, usługi
łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, usługi
łączności elektronicznej dla banków, usługi łączności elektronicznej
dla instytucji finansowych, usługi łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem anten, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, usługi łączności i transmisji
za pomocą telefaksu, usługi łączności kablowej, usługi łączności
komputerowej, usługi łączności między komputerami, usługi łączności on-line, usługi łączności radiowej, usługi łączności satelitarnej,
usługi łączności skomputeryzowanej, usługi łączności świadczone
w Internecie, usługi łączności telefonii komórkowej, usługi łączności
telefonicznej w samochodach, usługi łączności telegraficznej, usługi
łączności (telegramy-), usługi łączności umożliwiające przesyłanie informacji, usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości o nagłych wypadkach, usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych, usługi łącznościowe wykorzystujące częstotliwość
radiową, usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi nadawania programów
telewizji kablowej i telewizji, usługi nadawania programów telewizyj-
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nych, usługi nadawcze, usługi nagrywania rozmów telefonicznych,
usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych,
usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi pocztowe
przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi
poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych i głosu, usługi poczty elektronicznej
i transmisji faksów, usługi poczty elektronicznej, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych, usługi poczty głosowej, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, usługi
połączeń Internetowych dla klientów indywidualnych i jednostek
gospodarczych, usługi prowadzenia konferencji telefonicznych,
usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu
satelitarnego, usługi przekierowywania rozmów telefonicznych,
usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi
przesyłania danych komputerowych, usługi przesyłania danych,
usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła, usługi przesyłania głosu, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi przesyłania wiadomości teleksowych, usługi przesyłania wiadomości online,
usługi przesyłania wiadomości głosowych przez telefon, usługi przesyłania wiadomości, usługi przesyłania zdjęć, usługi przesyłu danych,
usługi przywoławcze, usługi przywoławcze przez telefon, usługi
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne, usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomunikacji wąskopasmowej,
usługi radiowej telefonii komórkowej, usługi radiowo-telefaksowe,
usługi sieci komunikacji radiowej, usługi sieci radiowo-telefonicznych na morzu, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi sieci z ofertą
usług dodatkowych (VAN) [komunikacja], usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefaksowe, usługi telefoniczne, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telefonii i telefonii mobilnej, usługi telefonii komórkowej,
usługi telefonii komputerowej, usługi telefonii międzynarodowej,
usługi telegraficzne, usługi telegrafu taśmowego albo dalekopisu drukującego bieżące informacje, usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne związane z transmisją informacji faksem,
usługi telekomunikacyjne w zakresie składu tekstu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz
danych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi
telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci światłowodowej, usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania informacji z banków danych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami
finansowymi, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi ISDN
[sieci cyfrowej usług zintegrowanych], usługi telekomunikacyjne,
mianowicie przechwytywanie niechcianych rozmów telefonicznych
od telemarketerów i zapobieganie im, usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi
komunikacji osobistej, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali Internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi telematyczne, usługi telematyczne dostępne poprzez
hasło, usługi telematyczne [transmisja danych], usługi telewizji kablowej, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji cyfrowej,
usługi transmisji danych, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć, usługi transmisji drogą satelitarną
i kablową, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej,
usługi transmisji faksów, usługi transmisji głosu i danych, usługi
transmisji kablowej, usługi transmisji komputerowej, usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą (pay per view), usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi
transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi transmisyjne, usługi transmisyjne w sieci www [webcasting], usługi trasowa-
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nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie bezprzewodowej poczty faksowej, usługi w zakresie bezprzewodowej
komunikacji szerokopasmowej, usługi w zakresie bezprzewodowych
telefonów komórkowych, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie
elektronicznej transmisji, usługi w zakresie elektronicznej transmisji
informacji, usługi w zakresie Internetowych emisji radiowych, usługi
w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie konferencji Internetowych, usługi w zakresie łączności ruchomej, usługi w zakresie odtwarzania wiadomości
głosowych, usługi w zakresie podziału czasu w korzystaniu z aparatury łącznościowej, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
połączeń wzajemnych banków danych, usługi w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, usługi w zakresie przekazywania
wiadomości, usługi w zakresie przekierowywania do stron Internetowych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, usługi
w zakresie przesyłania elektronicznych wiadomości głosowych, usługi w zakresie przesyłania i odbioru faksów, usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie rozmów międzymiastowych i międzynarodowych, usługi w zakresie telefonii Internetowej,
usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, usługi w zakresie transmisji danych przez sieci telematyczne, usługi w zakresie
transmisji typu narrowcasting [audiowizualny przekaz kierunkowy],
usługi w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi
w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji danych o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wiadomości głosowych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi
w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicznych, usługi wiadomości tekstowych, usługi wideokomunikacyjne, usługi wideokonferencji, usługi wideotekstowe, usługi wideotelefoniczne, usługi wybierania numeru za pomocą głosu, usługi
wypożyczania telefonów, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS], usługi wysyłania wideo, usługi zdalnego dostępu
do danych, usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z przesyłaniem poczty elektronicznej, usługi związane z taśmami
wyświetlającymi tekst, użytkowanie anten odbiorników naziemnosatelitarnych, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, użytkowanie przekaźników telewizyjnych typu ziemia-satelita, użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów komunikacji komórkowej, użytkowanie systemów
komunikacji opartych na częstotliwości radiowej, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, użytkowanie systemów przywoławczych, użytkowanie systemów telewizji kablowej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie szerokopasmowych sieci
telekomunikacyjnych, użytkowanie urządzeń do transmisji, videocasting, wewnątrzstanowe usługi telefoniczne, wiadomości elektroniczne, wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagana
komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wspomagane
komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane komputerowo
przesyłanie dźwięku, wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości, wymiana
danych elektronicznych, wymiana wiadomości za pomocą transmisji
komputerowej, wynajem aparatury nadawczej do emisji poza studiem, wynajem aparatury sygnalizacyjnej, wynajem automatycznych sekretarek, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz
danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, wynajem
czasu emisji za pośrednictwem satelity, wynajem dekoderów sygnału, wynajem dekoderów sygnału [do użytku w komunikacji], wynajem konwerterów częstotliwości [do użytku w komunikacji], wynajem modemów, wynajem odbiorczych anten satelitarnych, wynajem
pagerów radiowych, wynajem routerów telekomunikacyjnych, wynajem skrzynek poczty elektronicznej, wynajem sprzętu do łączno-
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ści radiowej, wynajem sprzętu do telewizji kablowej, wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem sprzętu do transmisji obrazów,
wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu
komunikacji komórkowej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
wynajem systemów łączności bezprzewodowej, wynajem systemów
transmisji sygnałów mikrofalowych, wynajem telefaksów, wynajem
urządzeń do dostarczania wiadomości, wynajem urządzeń do przechowywania wiadomości, wynajem urządzeń do transmisji radiowej,
wynajem urządzeń i przyrządów do teleprzetwarzania, wynajem
urządzeń radionadawczych, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych,
wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, wypożyczanie aparatury
telekomunikacyjnej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie faksów, wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie
komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie megafonów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie obiektów
i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, wypożyczanie przyrządów
łącznościowych, wypożyczanie radiotelefonów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie sprzętu radiowego, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, wypożyczanie systemów komunikacyjnych, wypożyczanie telefaksowych
aparatów nadawczo-odbiorczych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie telefonów komórkowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego
umożliwiającego łączność z sieciami, wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów dźwiękowych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego,
wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomości, wysyłanie,
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, wzajemna komunikacja
komputerowa, zapewnianie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla wielu użytkowników, zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do baz danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu
do blogów Internetowych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych
do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu do danych w sieciach
komputerowych, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej,
zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu
wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, zapewnianie dostępu
do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów Internetowych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do Internetu,
zapewnianie dostępu do Internetu dla osób trzecich, zapewnianie
dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie
dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do internetowych
pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług
telezakupów, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych,
zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform Internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do portali Internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do portalu Internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
do sieci komputerowych i do Internetu, zapewnianie dostępu
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do stron mp3 w Internecie, zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie,
zapewnianie dostępu do stron Internetowych, zapewnianie dostępu
do stron Internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych,
zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, zapewnianie dostępu
do światowych sieci komputerowych i innych sieci komputerowych,
zapewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów, zapewnianie dostępu do treści, stron Internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do treści multimedialnych online, zapewnianie dostępu
do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie dostępu do witryn Internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, zapewnianie
dostępu komputerowego do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu o dużej prędkości do sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych
i do Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi, wideo na życzenie,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie online,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do programów telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem
usługi na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do treści wideo za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu
użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych,
zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych
komputerowych sieci informacyjnych do transferu i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji, zapewnianie elektronicznych
połączeń telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych łączy
danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do sieci komputerowych, zapewnianie instalacji telekonferencyjnych, zapewnianie komunikacji między komputerami, zapewnianie
łączności przez telefon, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi
telekomunikacyjne], zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
dla centrów danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
z bazami danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarniach, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii chatów, zapewnianie usług w zakresie łączności za pośrednictwem przekazywania
ramek [frame relay] do transferu danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług), zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom
dostępu do platform w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie wielu użytkownikom
wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, zapewnianie
wielu użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, 39
aeronautyka (transport-), agenci zajmujący się organizowaniem podróży, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania
podróży, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, akcje ratunkowe
[transport], autobusowe usługi transportowe, bagażniki dachowe
(wypożyczanie-), całonocne składowanie listów w magazynach,
czarterowanie autobusów, czarterowanie autokarów, czarterowanie
pojazdów do transportu, czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowanie statków, czarterowanie transportu, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie
usług składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakre-
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sie planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, doręczanie paczek przez kuriera, doręczanie prezentów, dostarczanie
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, dostarczanie
czasopism, dostarczanie dokumentów, dostarczanie dokumentów
[do ręki], dostarczanie dokumentów za pomocą środków nieelektronicznych, dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dostarczanie
energii elektrycznej, dostarczanie gazet, dostarczanie i przekierowanie listów i paczek, dostarczanie i przekierowanie poczty, dostarczanie
informacji dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie
portów, dostarczanie korespondencji, dostarczanie korespondencji
pocztą i/lub kurierem, dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi towarami w związku ze szczególną okazją lub tematem, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie listów, dostarczanie paczek,
dostarczanie paliwa, dostarczanie poczty, dostarczanie poczty i usługi
kurierskie, dostarczanie poczty przez kuriera, dostarczanie pojazdów,
dostarczanie przesyłek, dostarczanie przesyłek pocztowych, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów przez kuriera, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostarczanie wiadomości [kurier], dostarczenie korespondencji,
dostawa części sprzętu domowego, dostawa droga lądową, dostawa
gazet, dostawa ładunków drogą lądową, dostawa paczek drogą lądową, dostawa paczek przez kuriera, dostawa przedmiotów wartościowych, dostawa przesyłek, dostawa towarów, dostawa towarów poprzez kuriera, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism,
dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dzielenie na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa palet
do transportu lub składowania towarów, dzierżawa samochodów
ciężarowych, dzierżawa wagonów platform, ekspresowa dostawa listów, ekspresowa dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, fizyczne magazynowanie danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie, fizyczne magazynowanie przechowywanych
elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazowych,
fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie danych,
dokumentów, zdjęć cyfrowych, muzyki, obrazów, materiałów wideo
i gier komputerowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych
elektronicznie cyfrowych plików wideo, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie gier komputerowych, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie zdjęć cyfrowych,
fizyczne magazynowanie przechowywanej elektronicznie muzyki
cyfrowej, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie obrazów cyfrowych, fracht, fracht [przewóz towarów], frachtowe
(pośrednictwo-), holowanie, holowanie ciężarówek, holowanie ciężarówek w nagłych przypadkach, holowanie i transport samochodów w ramach usług pomocy drogowej, holowanie morskie, holowanie pojazdów, holowanie pojazdów drogowych, holowanie
pojazdów mechanicznych, holowanie pojazdów w ramach usług
pomocy drogowej, holowanie samochodów lub ciężarówek w nagłych przypadkach, holowanie samochodów w nagłych przypadkach, holowanie za pomocą pojazdów mechanicznych, informacja
o magazynowaniu, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacja turystyczna, informacja w zakresie ruchu drogowego, informacje dla podróżnych odnośnie zakłóceń spowodowanych
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, informacje dotyczące
podróży (usługi w zakresie zapewniania-), informacje o ruchu drogowym, konfekcjonowanie towarów, kontraktowy wynajem pojazdów,
kontrola towarów przeznaczonych do transportu, koordynowanie
planów podróży dla osób prywatnych i grup, ładowanie ciężarówek,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie pojemników
do przewozu ładunków na ciężarówki, ładowanie towarów, logistyka
transportu, maklerstwo transportowe, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), nocny transport drogowy listów, nocny transport paczek, obsługa bagaży pasażerów, obsługa dróg płatnych, obsługa ładunków, obsługa ładunków i usługi frachtowe, obsługa
naziemna pasażerów, obsługa stacji używanych do celów transportowych, obsługa w zakresie pobierania opłat za przejazd drogami
i autostradami, obsługa wrót śluz, odbieranie bagażu, odbieranie
dokumentów, odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, odbieranie ładunku, odbieranie listów, odbieranie paczek, odbieranie paczek drogą lądową, odbieranie towarów, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, odbiór i dostarczanie
listów, odbiór i dostawa wyrobów tekstylnych, odbiór, transport i dostawa towarów, określanie trasy pojazdów za pomocą komputera
w sieciach danych, oprowadzanie wycieczek, organizacja dostarczania towarów, organizacja i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwa-
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cja podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających
za granicę, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wynajmu
pojazdów, organizowanie doręczania upominków, organizowanie
dostawy przesyłek drogą morską i powietrzną, organizowanie dostawy towarów przez pocztę, organizowanie ekspedycji, organizowanie
eskorty podróżnych, organizowanie holowania, organizowanie holowania pojazdów, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie
i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
i świadczenie usług w zakresie dostarczania towarów zamówionych
korespondencyjnie, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie odbierania
towarów, organizowanie odbierania paczek, organizowanie podróży, organizowanie podróży autobusem, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie podróży
i wycieczek statkami, organizowanie podróży samolotowych, organizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, organizowanie pomocy drogowej, organizowanie powietrznego transportu pasażerskiego, organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową,
morską, powietrzną i koleją, organizowanie rejsów, organizowanie
rozładunku towarów, organizowanie samochodowego transportu
pasażerskiego, organizowanie samolotowego transportu pasażerskiego, organizowanie składowania bagażu, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu, organizowanie transportu paczek, organizowanie transportu ładunków, organizowanie
transportu towarów, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu lądowego paczek, organizowanie transportu bagażu,
organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie transportu
paliw, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, organizowanie transportu dzieł sztuki, organizowanie transportu
taksówkowego, organizowanie transportu powietrznego ładunków,
organizowanie transportu i podróży, organizowanie wczasów, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek w ramach programu bonusowego na rzecz
klientów korzystających z kart kredytowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek
zagranicznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach
wakacji zorganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie
wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, organizowanie
wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wysyłki towarów, parkowanie i przechowywanie
pojazdów, parkowanie pojazdów, parkowanie samochodów, parkowanie samochodów przez obsługę, pasażerski transport samochodowy, pilotowanie, pilotowanie dronów cywilnych, pilotowanie statków,
planowanie i organizowanie podróży, planowanie i organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, planowanie
i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą
środków elektronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwacja
podróży, planowanie podróży, planowanie tras [usługi nawigacyjne],
planowanie trasy podróży, pojazdy (wypożyczanie-), pomoc drogowa dla silnikowych pojazdów lądowych do użytku handlowego, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, prowadzenie par-
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kingów, prowadzenie wycieczek, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich,
przechowywanie ładunków po ich transporcie, przeprowadzki, przeprowadzki rzeczy osobistych, przeprowadzki sprzętu biurowego,
przesyłki (dostarczanie-), przewóz ładunków, przewóz samochodami
ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewożenie mebli, przewożenie podróżujących
autobusami, przewozy mebli obiektów handlowych, ratowanie [odzyskiwanie] pojazdów mechanicznych, ratownictwo [odzyskiwanie]
samochodów, ratownictwo [odzyskiwanie] wraków, ratownictwo
osób [transport], ratownictwo (usługi-), rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc dla podróżnych, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na podróż autokarem, rezerwacja miejsc
na transport pojazdami silnikowymi, rezerwacja miejsc [podróż], rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja podróży
za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwacja rejsów morskich,
rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja transportu, rezerwacja wypożyczanych samochodów, rezerwowanie miejsc parkingowych, rezerwowanie miejsc podróżnych, rezerwowanie podróży,
rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, rezerwowanie siedzeń podróżnych, rezerwowanie transportu, rezerwowanie transportu autokarowego, rezerwowanie transportu za pośrednictwem
światowych sieci komputerowych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, rozładunek towarów, rozładunek
towarów i bagażu, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu
pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu
pasażerów, skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży,
śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], śledzenie
pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja
o transporcie], śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja
towarów drogą lądową, strzeżony transport ciężarówkami, strzeżony
transport przedmiotów wartościowych i pieniędzy ciężarówką,
strzeżony transport przedmiotów wartościowych, strzeżony transport towarów, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa
dotyczących transportu, świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, świadczenie usług
w zakresie informacji podróżnej, świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną, świadczenie
usług w zakresie wózków na rzecz osób trzecich, świadczenie usług
w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, świadczenie usług w zakresie
zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, taksówki
(usługi-), towary (składowanie-), transport, transport autobusowy,
transport autokarowy pasażerów, transport bagażowy, transport bagażu, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego,
transport dokumentów, transport drogą kurierską, transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport drogowy pasażerów,
transport drogowy podróżnych, transport drogowy tekstyliów,
transport dwukołowymi pojazdami mechanicznymi, transport dzieł
sztuki, transport i dostawy towarów, transport i składowanie, transport i składowanie towarów, transport kontenerów, transport lądowy, transport lądowy osób, transport lądowy pasażerów, transport
lądowy podróżnych, transport ładunków, transport ładunków statkiem, transport ładunku drogą lądową, transport ładunku drogą
wodną, transport ładunku pojazdem lądowym, transport osób drogą
lądową, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, transport paczek, transport pasażerów autobusami, transport
pasażerów i ich bagażu, transport pasażerów i ładunków, transport
pasażerów mikrobusem, transport pasażerów omnibusem, transport
pasażerów pojazdami z szoferem, transport pasażerski, transport
podczas akcji ratunkowych, transport podróżnych samochodem,
transport podróżnych taksówką, transport pojazdami napędzanymi
przez człowieka, transport pojazdów, transport pojazdów mechanicznych, transport przedmiotów wartościowych w bezpiecznych
pojazdach, transport przedmiotów wartościowych, transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, transport samochodami ciężarowymi, transport samochodami opancerzonymi, transport samochodowy, transport strzeżony, transport strzeżony pieniędzy i rzeczy
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wartościowych, transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, transport towarów, transport tramwajowy, transport (usługi
nawigacji-), transport wynajętych samochodów, tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, tymczasowe przechowywanie dostaw, tymczasowe przechowywanie rzeczy osobistych,
udostępnianie danych związanych z metodami transportu, udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, udostępnianie
danych związanych z rozkładami jazdy, udostępnianie garaży, udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, udostępnianie informacji związanych z dystrybucją elektryczności, udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich
[self-storage], udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie
obiektów parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane
z parkowaniem samochodów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, udostępnianie
zindywidualizowanych wskazówek w zakresie kierunku jazdy, udzielanie informacji dotyczących warunków drogowych, udzielanie informacji dotyczących miejsc zakotwiczenia, udzielanie informacji
dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego,
udzielanie informacji dotyczących opłat za przejazd, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji dotyczących portów, udzielanie informacji dotyczących warunków drogowych i ruchu drogowego, udzielanie informacji dotyczących
wypożyczania mechanicznych systemów do parkowania, udzielanie
informacji dotyczących transportu i podróży, udzielanie informacji
dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, udzielanie informacji
dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, udzielanie informacji dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń do pakowania lub
owijania, udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów, udzielanie informacji na temat dróg i ruchu drogowego, udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udzielanie informacji
na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji na temat usług kierowania pojazdami, udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o taryfach w zakresie transportu,
udzielanie informacji o usługach tymczasowego składowania, udzielanie informacji online na temat podróży, udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych,
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji związanych z trasami podróży, udzielanie informacji związanych z usługami rozładunku
towarów, udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samolotów, udzielanie informacji
związanych z usługami zaopatrzenia w wodę, udzielanie informacji
związanych z usługami magazynowania, udzielanie informacji związanych z wynajmem wózków inwalidzkich, udzielanie informacji
związanych z usługami transportu morskiego, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z usługami przeprowadzek, udzielanie informacji związanych
z tymczasowym przechowywaniem rzeczy osobistych, udzielanie
informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania rowerów, udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi,
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, umieszczanie ładunku w pojazdach, usługi agencji frachtowych, usługi
agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży polegające
na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży w zakresie podróży biznesowych, usługi agencji podróży w zakresie organizowania
podróży wakacyjnych, usługi agencji ratownictwa [odzyskiwania]
samochodów, usługi agencji rezerwującej podróże, usługi agencji
rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej
wynajem samochodów, usługi agencji spedycji towarów, usługi
agencji spedycyjnej, usługi agencji spedycyjnych, usługi agencji
transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi
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agencyjne obejmujące organizację podróży, usługi agencyjne w zakresie organizowania wycieczek morskich, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu bagażu podróżnych, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu towarów, usługi agencyjne
w zakresie rezerwacji miejsc na podróż, usługi agencyjne w zakresie
organizowania transportu osób, usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, usługi autokarów pasażerskich, usługi bagażowe,
usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji
i zamówień na transport, usługi biura podróży związane z podróżą
omnibusem, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży,
usługi car-sharingu, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie
transportu osobom w wieku podeszłym oraz niepełnosprawnym,
usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie transportu, usługi
charytatywne, mianowicie dystrybucja koców, usługi charytatywne,
mianowicie dystrybucja odzieży, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie nawigacji, usługi
doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze w zakresie
dystrybucji towarów, usługi doradcze w zakresie przeprowadzek,
usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi doradcze związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, usługi
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi doradztwa
związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje
dotyczące transportu], usługi doręczania paczek, usługi dostarczania ładunków, usługi dostawcze, usługi dystrybucji ładunków na paletach, usługi dystrybucyjne, usługi eskortowania podróżnych, usługi etykietowania, usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi
przeprowadzkowe, usługi frachtu lądowego, usługi furgonetek
do przeprowadzek, usługi garaży parkingowych, usługi globalnego
systemu nawigacyjnego, usługi holowania pojazdów, usługi holowania pojazdów komercyjnych, usługi holowania samochodów, usługi
holownicze na oceanach, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu, usługi informacji o ruchu drogowym, usługi
informacyjne dotyczące rozkładów jazdy, usługi informacyjne dotyczące warunków drogowych, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii, usługi informacyjne w odniesieniu
do podróży, usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, usługi informacyjne związane z ruchem drogowym, usługi informacyjne
związane z podróżowaniem, usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi informacyjne związane z rozkładami jazdy, usługi informacyjne związane ze strzeżonym transportem, usługi informacyjne
związane z transportem towarów, usługi informacyjne związane
z korkami drogowymi, usługi informacyjne związane z przechowywaniem, usługi informacyjne związane z prędkością ruchu drogowego, usługi informacyjne związane z warunkami drogowymi, usługi
informacyjne związane z transportem, usługi kierowców, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie, usługi kurierskie
dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], usługi ładowania, usługi lokalizacji pojazdów, usługi magazynowe, usługi międzynarodowego transportu oceanicznego ładunków, usługi nawigacyjne, usługi odbierania paczek, usługi odpraw, usługi opakowywania i pakowania, usługi
opakowywania w celu ochrony bagażu podczas podróży, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi osób towarzyszących podróżnym [dotrzymanie towarzystwa], usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi osobistych przewodników turystycznych,
usługi pakowania, usługi pakowania w skrzynki, usługi parkingowe,
usługi pilotów wycieczek, usługi planowania tras, usługi pocztowe,
usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, usługi pomocy
drogowej dla pojazdów, usługi pomocy drogowej dla pojazdów
użytkowych, usługi pomocy drogowej [transport], usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi pośrednictwa transportowego, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, usługi
poste restante, usługi potwierdzania odbioru paczek, usługi po-
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wietrznego pogotowia ratunkowego, usługi prowadzenia pojazdów,
usługi przechowywania gazu, usługi przechowywania paczek, usługi
przechowywania żywności, usługi przekazywania poczty, usługi
przeładunkowe, usługi przeprowadzek domowych, usługi przeprowadzek obiektów handlowych, usługi przeprowadzek przemysłowych [transport], usługi przeprowadzek zamorskich, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi
przewodników turystycznych, usługi przewoźnika, usługi przewozowe towarów, usługi przewozu, usługi przewozu drogowego kontenerów, usługi przewozu ładunków, usługi przewozu paczek, usługi
ratownictwa, usługi ratownictwa dla pojazdów, usługi ratownictwa
[odzyskiwania] samochodów, usługi ratownicze, usługi ratownicze
[transport] pojazdów na lądzie, usługi repatriacji pacjentów, usługi
rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi
rezerwowania podróży, usługi rozładowywania i przepakowywania,
usługi rozładunku, usługi rozładunku towarów, usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, usługi składowania, usługi składowania towarów, usługi składowania w magazynach i piwnicach,
usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, usługi spedycji, usługi spedycji ładunku drogą lądową, usługi spedycyjne, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usługi świadczone przez
tragarzy [transport], usługi świadczone przez tragarzy, usługi szatni,
usługi taksówek, usługi taksówkarskie, usługi towarzyszenia pasażerom, usługi towarzyszenia podróżnym, usługi tramwajów, usługi
transportowe, usługi transportowe autokarowe, usługi transportowe
i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, usługi
transportu autobusami, usługi transportu bagażu, usługi transportu
drogowego ładunków, usługi transportu drogowego dla pasażerów,
usługi transportu drogowego, usługi transportu ładunków, usługi
transportu mikrobusami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu osób niepełnosprawnych, usługi transportu
pasażerskiego drogą lądową, usługi transportu pasażerskiego drogą
morską, usługi transportu pasażerskiego drogą powietrzną, usługi
transportu personelu pielęgniarskiego, usługi transportu pojazdami,
usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi transportu powietrznego ładunków, usługi transportu powietrznego, usługi transportu promowego, usługi transportu rannych, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi transportu zbiorowego dla ludności,
usługi transportu żywności, usługi tranzytowe, usługi udostępniania
miejsc parkingowych, usługi usuwania ścieków [transport], usługi
w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], usługi w zakresie biletów na podróż, usługi w zakresie cargo i frachtu, usługi
w zakresie carpoolingu, usługi w zakresie dostarczania żywności,
usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu samochodów, usługi w zakresie garażowania pojazdów, usługi w zakresie monitorowania towarów, usługi w zakresie nawigacji GPS,
usługi w zakresie obsługi wrót śluz, usługi w zakresie obsługi holowników, usługi w zakresie obsługi ładunków importowych i eksportowych, usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking,
usługi w zakresie opieki nad osobami niepełnoletnimi podczas podróży, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie
organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi w zakresie organizowania
wycieczek, usługi w zakresie organizowania transportu drogowego,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi
w zakresie organizowania krótkich wycieczek, usługi w zakresie pakowania palet, usługi w zakresie parkowania pojazdów, usługi w zakresie pilotów wycieczek, usługi w zakresie planowania wycieczek,
usługi w zakresie podróży drogą powietrzną, usługi w zakresie podróży, usługi w zakresie priorytetowej odprawy pasażerów, usługi
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, usługi w zakresie przechowywania bagażu, usługi w zakresie przeprowadzek domowych, usługi w zakresie przewożenia
mebli, usługi w zakresie przewozu lichtugą, usługi w zakresie ratowania statków, usługi w zakresie ratownictwa [odzyskiwania] pojazdów,
usługi w zakresie ratownictwa nurkowego, usługi w zakresie rejsów
statkami wycieczkowymi, usługi w zakresie rejsów na jachtach, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi w zakresie
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi w zakresie rezerwa-
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cji podróży i środków transportu, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, usługi w zakresie rezerwowania podróży, usługi w zakresie rozładunku towarów,
usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu
drogowego dla osób, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi w zakresie transportu towarów, usługi w zakresie transportu bagażu,
usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących podróży, usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu, usługi w zakresie
udzielania informacji na temat rozkładu jazdy związanego z podróżowaniem, usługi w zakresie udzielania informacji związanych z trasami podróży, usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podróż, usługi w zakresie wynajmu samochodów
z szoferem, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi
w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, usługi współdzielenia rowerów, usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojemników transportowych,
usługi wynajmu przyczep drogowych, usługi wynajmu samochodów, usługi wynajmu skrzyń, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi wypożyczania lądowych pojazdów
silnikowych, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi
związane z limuzynami, usługi związane z magazynowaniem towarów, usługi związane z wózkami na bagaż, wciąganie pojazdów, wciąganie pojazdów w ramach usługi pomocy drogowej, wycieczki (organizowanie-), wydawanie biletów na podróż, wyładowywanie
za pomocą dźwigów portowych, wynajem autokarów, wynajem automatycznych systemów parkingowych, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem garaży
i miejsc parkingowych, wynajem i wypożyczanie samolotów, wynajem kasków motoryzacyjnych, wynajem koni do transportu, wynajem kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem kufrów podróżnych, wynajem maszyn i urządzeń
do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajem maszyn wydających bilety na podróż,
wynajem miejsc magazynowych, wynajem motocykli, wynajem
obiektów i urządzeń magazynowych, wynajem pakowarek, wynajem palet, wynajem palet do użytku przemysłowego i komercyjnego, wynajem pociągów, wynajem pojazdów, wynajem pojazdów
ciężarowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem pojazdów
silnikowych, wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep, wynajem
pojazdów transportowych na umowę, wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem pojemników dla branży transportowej, wynajem
przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem przestrzeni garażowej, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem przestrzeni
parkingowej dla pojazdów, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek
i pojemników do magazynowania i transportu, wynajem przyczep,
wynajem przyczep do przewozu koni, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wynajem samochodów, wynajem samochodów
ciężarowych, wynajem samochodów elektrycznych, wynajem samochodów na wodór, wynajem segmentów magazynowych, wynajem
silnikowych pojazdów lądowych, wynajem skrzyń, wynajem skrzynek
pocztowych, wynajem skuterów do transportu, wynajem sprzętu GPS
do celów nawigacyjnych, wynajem statków, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem wózków, wynajem wózków
widłowych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc parkingowych
i garaży dla pojazdów, wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie
pojazdów wyposażonych w platformy podnoszące, wynajmowanie
pojazdów wyposażonych w gondole, wynajmowanie silnikowych
pojazdów lądowych, wynajmowanie silnikowych pojazdów drogowych, wynajmowanie transportu drogowego, wypełnianie pojemników, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie barek, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie
ciężarówek i pojazdów, wypożyczanie cystern, wypożyczanie części
pojazdów, wypożyczanie dróg przenośnych, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie i wynajem samolotów, wypożyczanie
jednostek pływających, wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, wypożyczanie kontenerów, wypożyczanie kontenerów ładunkowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych, wypożyczanie po-
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jazdów na umowę, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, wypożyczanie pojazdów silnikowych, wypożyczanie pojazdów silnikowych
na umowę, wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek,
wypożyczanie przyczep, wypożyczanie przyczep drogowych, wypożyczanie przyczep samochodowych, wypożyczanie rowerów, wypożyczanie samobieżnych platform podnoszących do celów transportowy, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów
do przeprowadzek, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie samochodów z częścią mieszkalną, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie skafandrów głębinowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie
skarbców, wypożyczanie skrzyń paletowych, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie środków transportu, wypożyczanie szyn do niskich wózków transportowych, wypożyczanie
taczek, wypożyczanie tramwajów, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie wózków
spacerowych, wypożyczanie wózków widłowych, wysyłanie listów,
wysyłka towarów, załadunek frachtu, załadunek i rozładunek samolotów, załadunek i rozładunek towarów, załadunek, wyładunek statków,
zaopatrywanie w wodę, zaopatrywanie w wodę do użytku rolniczego
[transport], zaopatrywanie w wodę do użytku przemysłowego [transport], zaopatrywanie w wodę do użytku domowego [transport], zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową, zapewnianie
wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, zapewnienie transportu osobom starszym lub niepełnosprawnym [usługi charytatywne], zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym sieciom
komunikacyjnym i technologii, zawijanie [pakowanie] towarów, zbieranie środków pieniężnych z automatów, zbiórka makulatury papierowej i kartonowej, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 nauka jazdy, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji [micro-publishing], komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje edytorskie, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, programowanie
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja
broszur, publikacja czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicznych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism
internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie katalogów dotyczących podróży, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek dotyczących
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ligi rugby, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, publikowanie książek i recenzji,
publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek z nutowym
zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie magazynów konsumenckich,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności
intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
materiałów drukowanych związanych z francuskimi winami, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących rybek domowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie materiałów na magnetycznych lub
optycznych nośnikach danych, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
nut, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie opowiadań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników
szkoleniowych, publikowanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikowanie przewodników, map turystycznych,
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez
podróżnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie roczników [kronik szkolnych], publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie
słów piosenek w postaci arkuszy, publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów medycznych,
publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci
płyt CD-ROM, publikowanie ulotek, publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, sprawozdania wiadomości, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich,
tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie biuletynów online
w dziedzinie rozrywki sportowej, udostępnianie czasopisma online
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów
i powieści graficznych nie do pobrania, udostępnianie podręcznych
księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych online
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi agencji
w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usługi
agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi dziennikarskie, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne w zakresie
publikacji czasopism, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania blogów, usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, usługi pisania tekstów, usługi
pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia
lub telewizji, usługi publikacji, usługi publikacji multimedialnego
oprogramowania rozrywkowego, usługi publikowania cyfrowych
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materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi reporterskie, usługi świadczone przez agencje literackie, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji książek,
usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikacji map, usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie
transkrypcji muzyki, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze,
z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów,
wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, administrowanie [organizacja] konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, konferencje (organizowanie
i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), konkursy
(organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], konkursy przez telefon, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów
w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja seminariów,
organizacja turniejów sportowych, organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja
zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów lekkoatletycznych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie
ceremonii przyznania nagród za męstwo, organizowanie ceremonii
rozdania nagród, organizowanie corocznych konferencji związanych
z nabywaniem, organizowanie corocznych konferencji związanych
z logistyką, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji,
organizowanie gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie
konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji
dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji
dotyczących handlu, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter-
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netu, organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, organizowanie kwizów, organizowanie pokazów w celach kulturalnych,
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną,
organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie
seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją,
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie
seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie sympozjów medycznych związanych z naukami morskimi, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych,
organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zajęć w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie
zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie zawodów w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów wyścigowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie
zjazdów w celach handlowych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja-], prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów
wideo, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych na potrzeby telewizji,
prowadzenie imprez w zakresie sportów elektronicznych na żywo,
prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie
kwizów, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie
warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, prowadzenie
wystaw w celach rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, realizacja meczów i pokazów koszykówki,
sędziowanie w dyscyplinach sportów elektronicznych, seminaria,
sympozja związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, udostępnianie informacji na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych,
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi organizowania quizów, usługi w zakresie konferencji,
usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie
wystaw dla celów rozrywkowych, usługi związane z wystawami sztuki, wystawy sztuki, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz
osób trzecich, usługi hazardowe on-line, usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi w zakresie giełdy zakładów, zakłady, adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, dubbing, dubbing do filmów, edycja nagrań audio,
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edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja-), fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, mastering płyt, mikrofilmowanie dla osób
trzecich, montaż filmów, montaż filmów fotograficznych, montaż filmów (kinematograficznych-), montaż filmów kinowych, montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki,
nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm wideo, obsługa
sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych,
opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie sprawozdań
w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, produkcja
dysków wideo na rzecz osób trzecich, produkcja dzieł muzycznych
w studio nagrań, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja
efektów specjalnych do radia, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów,
produkcja filmów animowanych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych,
produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja filmów, spektakli, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów w celach
edukacyjnych, produkcja filmów wideo, produkcja filmów wideo
i DVD, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja imprez sportowych
na potrzeby filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, produkcja kaset wideo, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach
dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań
wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań wzorcowych [master], produkcja obrazów animowanych, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja piosenek do filmów, produkcja pokazów rewiowych przed publicznością na żywo,
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej, produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów, produkcja programów
dla telewizji kablowej, produkcja programów dźwiękowych, produkcja programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, produkcja
programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej,
produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja radiowych programów rozrywkowych,
produkcja rozrywki audio, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm
dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja taśm wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, produkcja taśm wideo i dysków wideo, produkcja
telewizyjna, produkcja tematycznych programów telewizyjnych,
produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja wcześniej
nagranych filmów kinowych, produkowanie filmów, produkowanie
taśm wideo na użytek korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, programowanie [układanie rozkładu programów] w globalnych sieciach komputerowych, projekcja filmów
do celów technicznych, projekcja filmów do celów medycznych,
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie programów radiowych, realizacja filmów animowanych,
realizacja filmów kinematograficznych, realizacja filmów w studiach,
realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań fonograficznych, realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja rozrywki na żywo, realizacja rozrywki w formie taśm wideo, realizacja
telewizyjnych programów rozrywkowych, realizacja transmisji radio-
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wych, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, realizowanie
rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, reżyseria filmowa, inna niż
reżyseria filmów reklamowych, selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby trzecie, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, sprzedaż programów radiowych do kilku
stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, studia nagrań
(usługi-), świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania
wideo, taśmy wideo (produkcja filmów na-), tworzenie filmów rysunkowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3,
udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu,
udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, udostępnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, udostępnianie obiektów
i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie studiów audio lub wideo, układanie rozkładu programów telewizyjnych, układanie rozkładu programów
radiowych [planowanie], usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi filmowania z powietrza, usługi fotografów, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi nagrywania i produkcji audio, usługi produkcji filmów, usługi produkcji
radiowej, usługi produkcji taśm audio, usługi studia do prób [nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do filmów, usługi
studiów nagrań, usługi studiów nagrań dla telewizji, usługi studiów
nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków
z dźwiękiem, usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi studiów
telewizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
usługi w zakresie makrofotografii, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie
nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi w zakresie
nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo
i filmów, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych,
usługi w zakresie produkcji programów radiowych, usługi w zakresie
produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, usługi
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, usługi
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi związane
z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki,
nagrań wideo i gier wideo, zapewnianie obiektów i sprzętu do studia
nagrań, chronometraż imprez sportowych, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja sportowa, informacje na temat sportu,
inscenizowanie turniejów, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie sportów zimowych, instruktaż w zakresie
treningu kondycyjnego, kluby plażowe i basenowe, kultura fizyczna,
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe
dotyczące sprawności fizycznej, lekcje gimnastyki, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauka gimnastyki,
obozy sportowe, obozy sportowe (organizowanie-), obsługa centrów
gry w kręgle, obsługa obiektów sportowych, organizacja, aranżacja
i przeprowadzanie turniejów tenisowych, organizacja, aranżacja
i przeprowadzanie turniejów tenisa stołowego, organizacja, aranżacja i przeprowadzanie turniejów koszykówki, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja imprez sportowych, organizacja rajdów samochodowych, organizacja turniejów sportowych, organizacja wyścigów samochodowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
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zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie maratonów, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie
triatlonów, organizowanie turniejów, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie wyścigów biegowych, organizowanie wyścigów dookoła świata, organizowanie wyścigów motocyklowych, organizowanie wyścigów pojazdów, organizowanie wyścigów
rowerowych, organizowanie wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów samochodowych stock car, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami
samochodowymi, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, organizowanie zawodów w zapasach sumo, organizowanie zawodów wyścigowych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club]
wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, produkcja imprez sportowych, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie basenów kąpielowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie
ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sportowych,
rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie obiektów sportowych, rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, sędziowanie na imprezach sportowych, sędziowanie sportowe, sędziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia
zawodników sportowych, szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie
ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkoły jazdy konnej, szkoły narciarskie, treningi zdrowotne i treningi fitness, trenowanie, udostępnianie informacji dotyczących wyścigów
motorowych, udostępnianie lodowisk, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
zdrowia [ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu
do sportów na lodzie, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu
sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, udostępnianie
sprzętu sportowego, udostępnianie stoków narciarskich, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, udzielanie informacji sportowych za pośrednictwem wcześniej nagranych
wiadomości telefonicznych, udzielanie informacji związanych z wyścigami, udzielanie informacji związanych ze sportem, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne w zakresie
sprawności fizycznej, usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi
oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi rozrywkowe związane
ze sportem, usługi sportowe, usługi świadczone przez parki sportowe, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji
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sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie
treningu sprawności fizycznej, usługi w zakresie udostępniania
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, zajęcia gimnastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie
wychowania fizycznego, zarządzanie imprezami na rzecz klubów
sportowych, zawody sportowe (organizowanie-), zawody w aerobiku, akademie, akademie kaligrafii, analizowanie wyników testów
i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo
zawodowe i coaching, dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do urządzeń
wbudowanych, aktualizacja oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja programów
komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, aktualizowanie
banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych dla
osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, analityczne usługi
laboratoryjne, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów,
analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza materiałów, analiza naukowa, analiza opracowywania produktu, analiza
sygnałów telekomunikacyjnych, analizy komputerowe, analizy laboratoryjne, analizy naukowe wspomagane komputerowo, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd
osób trzecich, analizy toksyczności, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, analizy wody, analizy wykonalności projektu, architektura, artyści graficy (usługi-), audyt energetyczny, audyt jakości, badania dotyczące programów komputerowych, badania dotyczące
projektowania, badania dotyczące przetwarzania danych, badania
dotyczące środków farmaceutycznych, badania dotyczące technik
telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii budowy maszyn, badania i analizy naukowe, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania i rozwój w zakresie nauki,
badania i testy bakteriologiczne, badania inżynieryjne, badania kliniczne, badania laboratoryjne, badania nad oprogramowaniem
komputerowym, badania nad oprzyrządowaniem, badania nad procesami przemysłowymi, badania naukowe, badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe dotyczące chemii,
badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe i technologiczne
w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne
związane z mapowaniem patentów, badania naukowe prowadzone
przy użyciu baz danych, badania naukowe w dziedzinie medycyny
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społecznej, badania naukowe w dziedzinie farmacji, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe
w zakresie genetyki roślin, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu genetyki, badania
naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania pól minowych, badania projektów inżynieryjnych, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania
przemysłowe obiektów technicznych, badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania przesiewowe dna do celów badań
naukowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie
wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania środowiska, badania techniczne, badania techniczne
dotyczące komputerów, badania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla, badania techniczne w zakresie aeronautyki, badania techniczne z zakresu systemów automatycznej numeracji, badania techniczne z zakresu automatycznych systemów
identyfikacyjnych, badania technologiczne, badania technologiczne
dotyczące komputerów, badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, badania w dziedzinie bakteriologii, badania
w dziedzinie budowy silnika, badania w dziedzinie budownictwa,
badania w dziedzinie chemii, badania w dziedzinie ekologii, badania
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie farmakogenetyki, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie insektycydów, badania
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie kosmetologii, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, badania
w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynierów,
badania w dziedzinie pielęgnacji włosów, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie
spawania, badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, badania
w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie techniki,
badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników,
badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania w dziedzinie technologii prowadzone przez
inżynierów, badania w dziedzinie terapii genowej, badania w dziedzinie żywności, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania w zakresie chemikaliów wysokowartościowych, badania w zakresie komórek macierzystych, badania w zakresie konstrukcji budynków lub
urbanistyki, badania w zakresie maszyn produkcyjnych, badania
w zakresie medycyny, badania w zakresie metali, badania w zakresie
nowych produktów, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego, badania w zakresie
projektowania komputerów, badania w zakresie zmniejszania emisji
dwutlenku węgla, badania z zakresu chemikaliów specjalnych, badania z zakresu nauk molekularnych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania z zakresu
upraw ogrodniczych, badania związane z demografią, badania związane z fizyką, badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, badania żywności, badanie jakości produktów, badanie
produktów spawanych w celu określenia trwałości, badanie produktów spawanych w celu określenia struktury, badanie produktów spawanych w celu określenia właściwości, badanie przydatności pojazdów do ruchu drogowego, badanie techniczne pojazdów, badanie
w dziedzinie zmiany klimatu, certyfikacja danych za pośrednictwem
łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja diamentów, certyfikacja [kontrola jakości], certyfikacja usług edukacyjnych, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, chemiczne badania analityczne, chmura obliczeniowa, cyfrowe rozproszone magazynowanie,
dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i obrazów,
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doradztwo astronomiczne, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo naukowe, doradztwo projektowe, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo specjalistyczne dotyczące
oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do przygotowywania obwodów elektronicznych,
doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo techniczne w projektowaniu
maszynerii do wytwarzania obwodów elektronicznych, doradztwo
techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów
spożywczych i suplementów diety, doradztwo techniczne w zakresie
produkcji półprzewodników, doradztwo techniczne w zakresie badań technicznych dotyczących pokarmów i napojów, doradztwo
techniczne w zakresie szkód spowodowanych skażeniem, doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne w zakresie produkcji wina,
doradztwo techniczne w zakresie przemysłu lekkiego, doradztwo
techniczne związane z technologią cięcia dróg, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane
z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne związane
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo technologiczne, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie
automatyzacji biura i miejsca pracy, doradztwo w dziedzinie badań
farmaceutycznych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie fizyki, doradztwo w dziedzinie integracji systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w dziedzinie
projektowania architektonicznego, doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie analiz
sądowych dotyczące eksplozji, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące wypadków na morzu, doradztwo w zakresie analiz
sądowych dotyczące oceny zniszczeń, doradztwo w zakresie badań
przemysłowych, doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, doradztwo w zakresie
bakteriologii, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów,
doradztwo w zakresie biochemii, doradztwo w zakresie biologii, doradztwo w zakresie biotechnologii, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz],
doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie
wnętrz], doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo w zakresie
inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie komputerowych
programów baz danych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo
w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, do-
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radztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie testowania
systemów aplikacyjnych, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, doradztwo związane z badaniami w dziedzinie farmakogenetyki, doradztwo związane z badaniami
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane
z pomiarami geologicznymi, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
doradztwo związane z technologią membranową, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych
dostępnej online z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji na temat warunków pogodowych wpływających na warunki narciarskie i zamknięcia dróg, dostarczanie informacji naukowych
w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego ocieplenia, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji w dziedzinie
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem
i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych, dostarczanie raportów inżynieryjnych, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie
informatyki, dzierżawa urządzeń komputerowych, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii, eksploracja danych, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie,
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, elektroniczne przechowywanie plików audio, elektroniczne przechowywanie muzyki
cyfrowej, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio,
elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, fog computing, genetyczne
pobieranie odcisków palców, geologiczne (badania-), geologiczne
(ekspertyzy-), grafika artystyczna, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, gromadzenie informacji związanych
z hydrologią, gromadzenie informacji związanych z meteorologią,
gromadzenie informacji związanych z sejsmologią, gromadzenie informacji związanych z oceanografią, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji multimedialnych,
hosting blogów, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni
pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej
online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych
dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz
danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting obiektów
internetowych online dla osób trzecich, hosting obiektów online
do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania
do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
hosting platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting
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platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform w Internecie,
hosting podkastów, hosting portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej
na potrzeby stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej
w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting rozrywkowych treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access
Control as a Service], hosting skomputeryzowanych danych, plików,
aplikacji i informacji, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, hosting stron internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich,
na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej,
hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej
online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting
treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting
treści multimedialnych dla osób trzecich, hosting videocastów, informacja o pogodzie, informacje związane z badaniami naukowymi
z dziedziny biochemii i biotechnologii, informatyka śledcza, infrastruktura jako usługa (IaaS), inspekcja budowlana [oględziny], inspekcja budynków pod kątem istnienia pleśni, inspekcja towarów
w zakresie kontroli jakości, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego,
instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,
Access Control as a Service], instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja programów komputerowych, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis
oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, instalowanie programów komputerowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające
użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online, interpretacja i analiza obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby przemysłu petrochemicznego, inżynieria chemiczna, inżynieria komputerowa, inżynieria
mechaniczna, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, inżynieria (prace inżynieryjne), inżynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, inżynieria tkankowa, inżynieria
wałów przeciwpowodziowych, inżynieria wodno-lądowa, kalibrowanie instrumentów, kalibrowanie maszyn, kalibrowanie [pomiary], kartografia i odwzorowanie, klasyfikacja drewna, klasyfikowanie kamieni
szlachetnych, klasyfikowanie minerałów, klasyfikowanie monet, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie muzyki cyfrowej, kodowanie
obrazu cyfrowego, kodowanie wiadomości, kompilacja informacji
dotyczących środowiska, kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, kompilacja informacji naukowych, kompilacja
informacji toksykologicznych, kompilacja informacji związanych
z technologią informacyjną, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania
danych, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron
internetowych, kompresja cyfrowa komputerowych danych, kompresja danych do elektronicznego przechowywania, komputerowe
badania wykonalności, komputerowe planowanie awaryjne (DRP),
komputerowy podział czasu, komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie-), komputery (odzyskiwanie danych-), komputery (powielanie
programów-), komputery (wypożyczanie-), konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja oprogramowania
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komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą
oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konfiguracja systemów i sieci komputerowych,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja
programów komputerowych, konstrukcyjne (projektowanie-), konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, konsultacje
chemiczne, konsultacje i badania bakteriologiczne, konsultacje
na temat higieny żywności, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju
produktu, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola artykułów spożywczych, kontrola dostępu jako usługa [ACaaS],
kontrola hodowli żywego inwentarza, kontrola i badanie za pomocą
alpinizmu przemysłowego, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości dotycząca
higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, kontrola jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości nawozów, kontrola jakości pojemników szklanych, kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych, kontrola jakości
surowców, kontrola jakości towarów i usług, kontrola jakości ukończonych budynków, kontrola jakości usług, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości wytworzonych
produktów, kontrola kosmetyków, kontrola kosztów budowy, kontrola lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola łowisk, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola palników olejowych, kontrola pojazdów
mechanicznych przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym], kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola techniczna pojazdów,
konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, konwersja obrazów z formy fizycznej
na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja tekstu na format cyfrowy, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, laboratoria badawcze, laboratoria chemiczne,
laboratoria medyczne, laboratoria naukowe (usługi świadczone
przez-), laboratoria optyczne, laboratoryjne testowanie materiałów,
laboratoryjne usługi analityczne, łańcuch bloków jako usługa [BaaS],
leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, lokalizowanie i oznakowanie podziemnych systemów rur, kabli lub przewodów do celów usług komunalnych, materiały (testowanie-), medyczne badania naukowe, medyczne usługi laboratoryjne,
miernictwo drogowe, miernictwo [pomiary], mierzenie zmiennych
związanych z kierunkowym manipulowaniem otworami wiertniczymi, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring
systemów sieciowych, monitorowanie działań mających wpływ
na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno
-lądowej, monitorowanie dźwiękowych znaków ostrzegawczych,
monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, monitorowanie
stanu cieczy, monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie stanu
olejów, monitorowanie stanu smarów, monitorowanie stanu środków nawilżających, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, monitorowanie zanieczyszczonych terenów, nadzór i inspekcja techniczna,
naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, naprawa uszkodzonych programów komputerowych, naukowe usługi programowania komputerów, obiekty i urządzenia do współdzielenia
czasowego sprzętu komputerowego, obrazowanie rentgenowskie,
inne niż do celów medycznych, obsługa komputerowego podziału
czasu, obsługiwanie wyszukiwarek, ocena i badanie nieruchomości
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pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych, ocena informacji
chemicznych w związku z ryzykiem, ocena informacji chemicznych
w związku z zagrożeniami, ocena informacji toksykologicznych
w związku z zagrożeniami, ocena informacji toksykologicznych
w związku z ryzykiem, ocena jakości, ocena jakości drewna na pniu,
ocena jakości produktów, ocena jakości wełny, ocena opracowywania produktu, ocena produktów farmaceutycznych, ocena projektu
produktu, ocena ryzyka naukowego, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, ocena wydajności systemów
komputerowych w oparciu o test wzorcowy, ocena zagrożeń środowiskowych, oceny i badania geologiczne, oceny techniczne związane z projektowaniem, oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez
inżynierów, oceny w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, odblokowywanie telefonów komórkowych, odbudowa baz
danych na rzecz innych, odtwarzanie baz danych, odwzorowanie,
odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie danych
ze smartfonów, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego
korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji danych, oględziny
nieruchomości, opracowania technologiczne w zakresie obrabiarek,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowanie projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku
węgla [offset CO2], opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie baz danych, opracowywanie elementów do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego
do baz danych, opracowywanie i ocena analiz chemicznych, opracowywanie i ocena syntez chemicznych, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie i testowanie metod produkcji chemicznej, opracowywanie i testowanie
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie komputerów, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie
maszyn przemysłowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie metod testowych, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie
oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści
multimedialnych, opracowywanie oprogramowania dla operatorów
audio i wideo, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do automatycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD], opracowywanie
oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne
protokoły, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla
osób trzecich, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego do tworzenia elektronicznych przewodników
po programach telewizyjnych, opracowywanie oprogramowania
sprzętowego, opracowywanie oprogramowania do edycji tekstu,
opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania
systemowego, opracowywanie oprogramowania komputerowych
baz danych, opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby
dostarczania treści multimedialnych, opracowywanie oprogramo-
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wania do gier wideo, opracowywanie oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo /
produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami
przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie platform komputerowych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie pojazdów,
opracowywanie powłok na metale, opracowywanie powłok na niemetale, opracowywanie preparatów farmaceutycznych i leków,
opracowywanie procesów przemysłowych, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów dla osób trzecich, opracowywanie
produktów farmaceutycznych, opracowywanie produktów konsumenckich, opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie programów do symulacji eksperymentów lub
serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie
programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich,
opracowywanie programów do danych, opracowywanie programów do komputerów, opracowywanie programów komputerowych
do analizowania procesów spalania wewnątrz silnika, opracowywanie
programów komputerowych do analizowania emisji gazów spalinowych, opracowywanie programów komputerowych do systemów
elektronicznych kas rejestrujących, opracowywanie programów komputerowych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych, opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach
danych (oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM), opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie protez,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie sieci
komputerowych, opracowywanie silników, opracowywanie sond
pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych, opracowywanie
sprzętu dla operatorów audio i wideo, opracowywanie sprzętu
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do gier wideo, opracowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie
sprzętu komputerowego i oprogramowania, opracowywanie
sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści
multimedialnych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem,
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie technik obróbki skrawaniem,
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie urządzeń do testowania przewodów elektrycznych, opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, opracowywanie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, oprogramowanie jako usługa
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie-), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-), oprogramowanie komputerowe (projektowanie-), oprogramowanie komputerowe (instalacje-),
oszacowania w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów,
oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie
i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, pisanie oprogramowania kompu-
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terowego, pisanie programów do przetwarzania danych, pisanie
programów komputerowych do zastosowań biotechnologicznych,
pisanie programów komputerowych do zastosowań medycznych,
pisanie programów komputerowych, pisanie programów kontrolnych, pisanie techniczne, planowanie budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie
i projektowanie kuchni, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie projektów technicznych, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego spalania do pojazdów
lądowych, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] dobudówek,
planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie]
budynków, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] biur, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, planowanie [projektowanie]
kuchni, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, planowanie techniczne i zarządzanie
projektami technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, planowanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych w obrębie miast, platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS], platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS],
platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], pobieranie próbek do badania skażenia,
pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia, pobieranie próbek
gleby do analizy, podawanie komunikatów meteorologicznych, pomiar zmiennych związanych z wierceniem odwiertów, pomiary, badania i eksploracja, pomiary drgań podczas kruszenia, pomiary geodezyjne, pomiary geofizyczne, pomiary gruntów i dróg, pomiary
hydrograficzne, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, pomiary inżynieryjne, pomiary parametrów środowiska wewnątrz
struktur inżynierii wodno-lądowej, pomiary próbek ziemi, pomiary
prognozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary środowiskowe, pomiary topograficzne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, poradnictwo
informatyczne, porady techniczne dotyczące produkcji opon, porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie
oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych, prace badawcze nad produktami, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace
badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób
trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, prace inżynieryjne, prace w zakresie poszukiwania minerałów, próby kliniczne,
profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, profesjonalne doradztwo w zakresie
wydajności energetycznej w budynkach, profesjonalne doradztwo
w zakresie dynamiki płynów, profesjonalne doradztwo w dziedzinie
komputerów, profesjonalne doradztwo w zakresie technologii morskiej, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, profesjonalne usługi
doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące technologii żywności, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, profilowanie geofizyczne otworów
wiertniczych, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne,
programowanie animacji komputerowych, programowanie aplikacji
multimedialnych, programowanie elektronicznych systemów kon-
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troli, programowanie komputerów, programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów
w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi
a dostawcami, programowanie komputerów do drukowania kodów
kreskowych, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, programowanie
komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie
komputerowe dla osób trzecich, programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie
oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego,
programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP], programowanie oprogramowania do gier wideo,
programowanie oprogramowania do gier komputerowych, programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach
online, programowanie oprogramowania do reklamy online, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów
komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania
i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie programów do przetwarzania
danych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie
stron internetowych, projektowanie akcesoriów mody, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie baz danych,
projektowanie biżuterii, projektowanie broszur, projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie części do pojazdów
lądowych, projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć
teatralnych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie dodatków odzieżowych, projektowanie druków, projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie elektronicznych
formatów płyt CD do komputerowych baz danych, projektowanie
elementów optycznych, projektowanie form, projektowanie gier,
projektowanie gier planszowych, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości
firm, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji
natychmiastowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do symulatorów pojazdów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania pojedynczego logowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego wirtualnej sieci
prywatnej (VPN), projektowanie i opracowywanie produktów multi-
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medialnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci
bezprzewodowych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wytwarzania energii regeneracyjnej, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie systemów nawigacyjnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do planowania tras, projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych, projektowanie i opracowywanie
elektronicznych kartek z życzeniami [kartki elektroniczne], projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych
baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sprzętowego, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do przetwarzania obrazu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie
nowych produktów, projektowanie i opracowywanie produktów
konsumenckich, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie
metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie systemów
do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych,
projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie
systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie
i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie
technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania zapasami, projektowanie i opracowywanie
elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego
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dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego,
projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW w Internecie, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie
i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie
i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie języków komputerowych, projektowanie kodów
komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej,
projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie konstrukcji,
projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie
logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie
materiałów piśmiennych, projektowanie mebli, projektowanie mebli
biurowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie mikroczipów dla osób trzecich, projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie modeli, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie mody, projektowanie na rzecz osób trzecich
w dziedzinie odzieży, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie nakryć głowy, projektowanie narzędzi,
projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie nazw firmowych, projektowanie nowych produktów, projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie odzieży
ochronnej, projektowanie ogrzewania, projektowanie opakowań,
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie
opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, projektowanie, opracowywanie
i utrzymywanie intranetu, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie
oprogramowania do gier komputerowych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie
oprogramowania dla operatorów audio i wideo, projektowanie
oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na różne protokoły, projektowanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania do użytku z maszynami drukarskimi, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie,
projektowanie oprogramowania do przetwarzania tekstu, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowa-
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nia systemowego, projektowanie oprogramowania komputerowych
baz danych, projektowanie oprogramowania do smartfonów, projektowanie oprogramowania do gier wideo, projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów, projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądowych, projektowanie
optycznych i mikrooptycznych komponentów, projektowanie
ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie pakietów
oprogramowania na zamówienie, projektowanie platform do przewozu pojazdów, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie płytek wykładzinowych, projektowanie pojazdów lądowych, projektowanie pojazdów mechanicznych, projektowanie
pojazdów oraz części i elementów pojazdów, projektowanie porcelany, projektowanie portali sieciowych, projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie produktów, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie
produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie programów komputerowych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie
przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych,
projektowanie restauracji, projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania komputerowego, projektowanie samochodów, projektowanie samochodów wyścigowych, projektowanie
sieci dróg, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie sklepów, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu do transportu towarów,
projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych
multimedialnych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie
sprzętu komputerowego na zamówienie, projektowanie sprzętu
przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych,
projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn
internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie
systemów elektrycznych, projektowanie systemów informatycznych
dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów komunikacyjnych,
projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie systemów składowania, projektowanie systemów wyposażenia sklepów, projektowanie szkła i produktów
szklanych, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie technik malowania, projektowanie telefonów, projektowanie telefonów komórkowych, projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów
silnikowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie ubrań, projektowanie układów scalonych, projektowanie umeblowania, projektowanie
urządzeń diagnostycznych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych,
elektromechanicznych i optoelektronicznych, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz
komercyjnych, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, projektowanie wykładzin podłogowych, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie wystroju wnętrz
sklepów, projektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, projektowanie wzorów, projektowanie zabawek, projektowanie zegarków,
projektowanie znaków, projektowanie znaków towarowych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, prowadzenie analiz chemicznych, prowadzenie badań i opracowywanie
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych
źródeł energii, prowadzenie badań inżynierskich, prowadzenie ba-
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dań [naukowych], prowadzenie badań naukowych, prowadzenie badań [technicznych], prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie danych elektronicznych,
przechowywanie danych online, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], przechowywanie
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, przechowywanie
dokumentów w formie elektronicznej, przechowywanie filmów
w postaci elektronicznej, przechowywanie obrazów fotograficznych
w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej, przegląd samochodów, przegląd urządzeń, przegląd wadliwych konstrukcji, przeglądy techniczne, przemysłowe analizy i usługi
badawcze, przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowadzanie
doświadczeń przemysłowych, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie eksploatacji gazu, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych
systemów informacyjnych, przeprowadzanie technicznych studiów
wykonalności, przeprowadzanie testów biotechnologicznych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, przeprowadzanie testów przemysłowych, przeprowadzanie wstępnych ocen nowych środków
farmaceutycznych, przygotowywanie badań dotyczących analizy
projektu, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, przygotowywanie
programów do przetwarzania danych, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów architektonicznych, przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie
raportów dotyczących badań technologicznych, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych, przygotowywanie rysunków technicznych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, publikowanie informacji naukowych, renderowanie grafiki komputerowej
(obróbka cyfrowa obrazów), rozwiązywanie problemów w postaci
diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, rozwiązywanie
problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], skomputeryzowane
przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, sporządzanie raportów dotyczących
komputerów, sporządzanie raportów dotyczących projektowania,
sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych,
sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów projektowych,
sporządzanie raportów technicznych, sporządzanie raportów technologicznych, sporządzanie raportów z dziedziny biotechnologii,
sporządzanie rysunków technicznych, sprawdzanie jakości, sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, studia wykonalności w zakresie komputerów, studia wykonalności w zakresie analiz materiałów,
studium wykonalności technicznej, stwierdzanie autentyczności obrazów, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadczenie usług badawczych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem
oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji
w zakresie handlu elektronicznego, świadczenie usług dotyczących
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz samochodów, świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, świadczenie usług zapewniania jakości, systemy komputerowe (analizy-), szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych,
szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, technologiczne badania projektowe, testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza
i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza
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i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich,
testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie bezpieczeństwa
naczyń ciśnieniowych, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, testowanie filtrów, testowanie funkcjonalności
maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, testowanie i analiza materiałów, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, testowanie i ocena materiałów, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji,
testowanie komponentów, testowanie komputerów, testowanie
[kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie łańcuchów,
testowanie maszyn, testowanie materiałów, testowanie materiałów
w celu wykrywania usterek, testowanie minerałów lub olejów, testowanie naukowe wspomagane komputerowo, testowanie nowych
produktów, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie papieru, testowanie pojazdów, testowanie produktów, testowanie produktów w ramach kontroli jakości, testowanie programów
komputerowych, testowanie przemysłowe, testowanie przemysłowe
wspomagane komputerowo, testowanie sprzętu informatycznego,
testowanie sprzętu komputerowego, testowanie sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, testowanie surowców, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie systemów elektronicznego
przetwarzania danych, testowanie urządzeń, testowanie urządzeń
w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie wibracji
w odniesieniu do środowiska naturalnego, testowanie zagrożenia
hałasem środowiska, testy inżynieryjne, testy jakości, testy kontroli
jakości, testy metalurgiczne, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, tworzenie cyfrowych znaków wodnych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony
komórkowe, tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron
internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania
do blogów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych,
tworzenie map genetycznych do celów naukowych, tworzenie map
GPS, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych, tworzenie
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji
elektrycznych i modułów napędowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania
i związanej z nimi wizualizacji, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie
stron internetowych dla innych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja
programów komputerowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
online i Internetu, tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do obsługi transportu za pośrednictwem
sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia
towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Interne-
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tu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci, komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygotowywania
dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych,
intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów
on-line, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych
zgodnie z życzeniami użytkowników, udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie informacji technicznych na temat produkcji
papieru, udostępnianie informacji o pogodzie za pośrednictwem telefonów, udostępnianie informacji naukowych, udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, udostępnianie informacji
naukowych w dziedzinie globalnego ocieplenia, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej
bazy danych lub Internetu, udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń
medycznych i ich leczenia, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie miejsca w Internecie
na blogi, udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania broni palnej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania amunicji, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów
komputerowych współdzielonych czasowo, udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie oprogramowania
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie pomocy technicznej
on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, udostępnianie programów komputerowych
ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, udostępnianie sprzętu
komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie
aranżacji wnętrz, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania,
udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie informacji, doradztwo
i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla,
udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, udzielanie informacji
dotyczących wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji geograficznych, udzielanie informacji i danych związanych z badaniami
i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, udzielanie informacji meteorologicznych, udzielanie informacji meteorologicznych dla transportu morskiego, udzielanie informacji na temat komputerów, udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych
w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji na temat wyników prób klinicznych w zakresie produktów farmaceutycznych, udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie informacji online na temat usług analiz i badań
przemysłowych, udzielanie informacji technicznych w zakresie
komputerów, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania
produktów, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania
oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie informacji
w zakresie programowania komputerów, udzielanie informacji w zakresie pogody, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami
projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych
źródeł energii, udzielanie porad technicznych związanych z kompu-
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terami, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym, udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, ulepszanie oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych
online nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwianie
tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie
się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści
multimedialnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych
i generowania raportów, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci web, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci
web, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do opracowywania stron
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania zapasami, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania
nadawania, usługi aktualizacji programów komputerowych, usługi
akustycznego pomiaru przepływu powietrza, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi analityczne w zakresie
komputerów, usługi analityczne wykorzystujące radar, usługi analiz
i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej,
usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi
analizy biochemicznej przepływu powietrza, usługi analizy opon,
usługi analizy technologicznej, usługi artystów grafików, usługi badania opon, usługi badawcze, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi badawczo-rozwojowe związane z fizyką,
usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego,
usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi,
usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania
certyfikatami cyfrowymi, usługi bezpieczeństwa komputerowego
w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą telekomunikacyjną, usługi deszyfrowania danych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi
digitalizacji map, usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych,
usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze
dotyczące planowania obiektów, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania, usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze dotyczące nauki, usługi doradcze dotyczące ochrony
środowiska, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych,
usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze dotyczące
komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne

54

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej,
usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów
komputerowych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem
i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów,
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie oprogramowania gier komputerowych
i wideo, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi doradcze
i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych,
usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania komputerowego
do użytku w działalności wydawniczej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi
doradcze w zakresie fizyki, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi
doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych,
usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie planowania geograficznego, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna
do oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
zanieczyszczenia środowiska, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi
doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi doradcze
związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi doradcze związane
z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi
doradztwa technicznego z zakresu elektrokardiogramów, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi
doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów
komputerowych, usługi doradztwa technologicznego w zakresie
analiz budowy maszyn, usługi doradztwa technologicznego, usługi
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, usługi doradztwa w dziedzinie oprogramowania
komputerowego do użytku w grafice, usługi doradztwa w dziedzinie
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa
w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”, usługi dostawcy hostingu
publicznego „w chmurze”, usługi dostawcy usług aplikacyjnych
[ASP], usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi
enologiczne, usługi fotogrametrii, usługi graficzne, usługi gromadzenia danych związanych z jakością powietrza, usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi ilustrowania graficznego na rzecz
osób trzecich, usługi informacji meteorologicznej, usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, usługi informacyj-
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ne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi informacyjne związane
z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania danych, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla osób trzecich,
usługi inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, usługi
inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynieryjne oraz
usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo ziemnego, usługi
inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii energetycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy
napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych,
usługi inżynieryjne w zakresie materiałów wybuchowych, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne
w zakresie programowania komputerowego, usługi inżynieryjne
związane z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz,
usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię,
usługi IT w celu ochrony danych, usługi kalibracji w zakresie urządzeń
analitycznych, usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych,
usługi kalibracji w zakresie urządzeń elektronicznych, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi kartograficzne, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów),
usługi komputerowe do analizy danych, usługi komputerowe
w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, usługi komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi konsultacji dotyczące projektowania
mody, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki,
usługi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące
planowania środowiskowego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogramowania, usługi konsultacyjne ekspertów
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi konsultacyjne w odniesieniu do komputerów, usługi konsultacyjne w zakresie technologii kontroli, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie
technologii, usługi konsultacyjne w zakresie inżynierii jądrowej, usługi konsultacyjne w zakresie programowania komputerów, usługi
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi kontroli opon, usługi migracji danych, usługi monitoringu środowiska naturalnego, usługi
monitorowania systemów komputerowych, usługi naukowe, usługi
naukowe i badania w tym zakresie, usługi naukowe i projektowanie
w tym zakresie, usługi naukowe i technologiczne, usługi naukowo
-technologiczne, usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów
niemedycznych, usługi oceny pomiarów, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów transmisji danych, usługi odtwarzania
w warunkach katastrofy systemów komputerowych, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego,
głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, usługi pisania
oprogramowania komputerowego, usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania
danych, usługi pomiarów technicznych, usługi pomiarowe, usługi
pomiaru przepływu powietrza, usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi powielania programów komputerowych, usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi
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programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi projektów graficznych, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw,
usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, usługi projektowania dotyczące tworzenia masek, usługi projektowania dotyczące
instalowania akcesoriów sanitarnych, usługi projektowania dotyczące
modelarstwa w celach ekspozycyjnych, usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów wystawowych, usługi projektowania dotyczące programów komputerowych, usługi projektowania dotyczące
narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów rekreacyjnych, usługi projektowania
dotyczące znaków, usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumentów, usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów
rozrywkowych, usługi projektowania dotyczące grafiki okiennej,
usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowania
graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania
grafiki komputerowej, usługi projektowania i planowania dotyczące
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, usługi projektowania konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, usługi projektowania map, usługi projektowania
na zamówienie, usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania
danych, usługi projektowania obiektów biznesowych, usługi projektowania obuwia, usługi projektowania odzieży, usługi projektowania
opakowań przemysłowych, usługi projektowania oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania pojazdów, usługi projektowania silników do pojazdów, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania systemów do wyświetlania
w celach promocyjnych, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania technologicznego, usługi projektowania
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania
w odniesieniu do komputerów, usługi projektowania w odniesieniu
do systemów komputerowych, usługi projektowania w zakresie umeblowania, usługi projektowania w zakresie części do pojazdów mechanicznych, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, usługi projektowania w zakresie
procesorów danych, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci,
usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania do wystaw, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi projektowania związane z układami scalonymi, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi projektowe
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowe
w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowe w zakresie wystaw sklepowych, usługi projektowe w zakresie tkanin dekoracyjnych,
usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi
projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi przechowywania danych
elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi studiów wykonalności w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi szyfrowania danych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania
danych cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi technologiczne, usługi technologiczne i dotyczące
ich badania, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie,
usługi technologiczne w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi technologiczne w zakresie produkcji,
usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne
w zakresie projektowania, usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, usługi testowania maszyn przemysłowych
w ramach kontroli jakości, usługi testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania sprzętu ogrodniczego w ramach kontroli jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testo-
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wania w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi testowania
zgodności, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych
z komputerowych dysków twardych, usługi utrzymywania stron internetowych, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola)
wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi w dziedzinie programowania komputerów, usługi w dziedzinie
wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usługi
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych, usługi w zakresie aktualizacji baz
danych oprogramowań, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie badań i testów
w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczące
środków farmaceutycznych, usługi w zakresie badań matematycznych, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie badań
przemysłowych, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, usługi w zakresie badań technicznych,
usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza,
usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, usługi w zakresie
digitalizacji wykresów, usługi w zakresie doradztwa komputerowego,
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi w zakresie górnictwa i poszukiwań
minerałów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie
hostingu stron internetowych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie
informacji o pogodzie, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi
w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii budowlanej,
usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, usługi
w zakresie komputerowego podziału czasu, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub biologicznych, usługi w zakresie miernictwa
i eksploracji, usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie monitorowania procesów
przemysłowych, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych
środków chemicznych, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, usługi w zakresie ochrony przed spamem, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie opracowywania metod
testowania, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
planowania technologicznego, usługi w zakresie pomiarów demograficznych, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, usługi w zakresie
projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania marki, usługi w zakresie projektowania produktów,
usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie projektowania mikroukładów, usługi w zakresie projektowania naukowego, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, usługi
w zakresie projektowania komercyjnego, usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie projektowania
w przemyśle stoczniowym, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w zakresie przechowywania plików elektronicznych w chmurze, usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze, usługi w zakresie przeglądów technicznych,
usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób
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kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie redagowania programów komputerowych, usługi w zakresie rozwoju biologicznego, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, usługi w zakresie
rysunku technicznego, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi
w zakresie sieciowych zapór komputerowych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego,
usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie testów naukowych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie testów nieniszczących, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie
tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie uwierzytelniania, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego,
usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie wzorcowania, usługi w zakresie zabezpieczania danych, usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi
z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych,
usługi zapewnienia jakości, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi
związane z opracowywaniem baz danych, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie i naprawa oprogramowania, utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego,
utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami,
utrzymanie
oprogramowania
komputerowego,
utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, utrzymywanie baz danych, utrzymywanie zapisów komputerowych, ważenie pojazdów, ważenie towarów
na rzecz osób trzecich, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, wspomagane komputerowo projektowanie form, wspomagane
komputerowo projektowanie grafiki wideo, wykonywanie pomiarów,
wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem dostępu do komputerów, wynajem elektronicznej
przestrzeni pamięciowej w Internecie, wynajem infrastruktury centrów danych, wynajem komputerów, wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów
i oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i oprogramowania, wynajem obciążnic do testowania źródeł energii elektrycznej, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania
komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem oprogramowania
komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi,
wynajem oprogramowania komputerowego związanego z ofertami
cenowymi, wynajem oprogramowania sprzętowego, wynajem pamięci serwerowej, wynajem programów komputerowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic
ogłoszeniowych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem sprzętu i oprogramowania, wynajem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego, wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, wynajem systemów przetwarzania
danych, wynajem urządzeń naukowych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów,
wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, wynajmowanie serwerów www, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wypożyczanie aparatury i instrumentów
laboratoryjnych, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie kalkulatorów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobistych, wypożyczanie minikomputerów,
wypożyczanie nośników danych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie
oprogramowania do komputerowych baz danych, wypożyczanie

Nr 35/2022

oprogramowania komputerowego związanego z podróżowaniem,
wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania do gier wideo, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi,
wypożyczanie oprogramowania do zarządzania zapasami, wypożyczanie programów do przetwarzania danych, wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, wypożyczanie przyrządów naukowych, wypożyczanie sprzętu do mierzenia
czasu, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, wypożyczanie sprzętu do projektowania, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, wypożyczanie sprzętu komputerowego
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie sprzętu
komputerowego, wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie
urządzeń pomiarowych, wypożyczanie urządzeń rejestrujących czas,
wypożyczanie wyposażenia komputerowego, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, zapewnianie badań technicznych z zakresu
programowania komputerowego, zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu,
zapewnianie doradztwa technicznego dla morskiego przemysłu transportowego, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zapewnianie
obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnianie oprogramowania online,
nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, zapewnianie tymczasowego dostępu
do niepobieralnego oprogramowania online, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, zapewnianie
tymczasowego korzystania z oprogramowania pojedynczego logowania online, nie do pobrania, zapewnianie wsparcia technicznego
w zakresie obsługi sieci komputerowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi,
zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych
[ITSM], zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, zdalne administrowanie serwerem, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich
[debugowanie].

(111) 354184
(220) 2021 08 25
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) JANUS KATARZYNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMFONIA Naturalne Świece Zapachowe
(540)

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

(210) 533126
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(111) 354185
(220) 2021 09 23
(210) 534323
(151) 2022 06 10
(441) 2022 02 21
(732) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wiśniowski, łączy to co najlepsze
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Bramy metalowe, Bramy żelazne, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Drzwi metalowe garażowe, Metalowe drzwi do garaży, Drzwi metalowe, Drzwi metalowe
do użytku wewnątrz pomieszczeń, Zewnętrzne drzwi metalowe,
Ognioodporne drzwi metalowe, Metalowe drzwi ogrodowe, Elementy drzwiowe metalowe, Metalowe elementy drzwi, Metalowe wałki do drzwi garażowych, Metalowe obramowania drzwi,
Metalowe ościeżnice do drzwi, Metalowe ramy do drzwi, Futryny
do drzwi metalowe, Profile z metalu na drzwi, Prowadnice do drzwi
przesuwnych [z metalu], Okna metalowe, Metalowe okna dachowe,
Metalowe okna podnoszone, Metalowe świetliki [okna], Okna żaluzjowe metalowe, Metalowe skrzydła okienne na zawiasach, Metalowe obramowania okien, Metalowe rolki do okien, Metalowe listwy
okienne, Metalowe ramy okienne, Metalowe ościeżnice okienne,
Akcesoria metalowe do okien, Zamki metalowe (nieelektryczne),
Zamki metalowe do okien, Metalowe zamki do drzwi, Metalowe zasuwy do bram, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramki obrotowe,
nieautomatyczne [metalowe], Metalowe drzwi roletowe do celów
bezpieczeństwa, Rolety metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe,
Rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, Okładziny metalowe, Ogrodzenia metalowe, Metalowe materiały na ogrodzenia, Metalowe
barierki, Barierki bezpieczeństwa z metalu, Metalowe konstrukcje
budowlane, Konstrukcje przenośne metalowe, Modułowe konstrukcje metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Wiaty z metalu, 7
Silniki elektryczne do maszyn, Silniki spalinowe do maszyn, Silniki,
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki do bram i ogrodzeń, Układy
napędowe do bram, Układy napędowe do ogrodzeń, Części maszyn
do przenoszenia i transportu, Części maszyn otwierających i zmykających bramy, ogrodzenia i drzwi, Urządzenia do przenoszenia
i transportu, Mechanizmy napędowe, Hydrauliczne (Silniki-), Hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn],
Pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części
maszyn], Silniki elektryczne do użytku wraz z drzwiami, Suwnice bramowe, Elektryczne napędy do bram, Hydrauliczne napędy do bram,
Hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do otwierania
okien, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 9 Czujniki
i detektory, Kontrolery (regulatory), Urządzenia do monitorowania,
Urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], Alarmy,
Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia ochronne
[zapobiegające wypadkom lub zranieniom], Zamki elektryczne, Mechanizmy zdalnego sterowania, Systemy zamknięć elektronicznych,
Zamki metalowe [elektryczne], Inteligentne zamki, Zamki [elektryczne] z alarmami, Zamki mechaniczne [elektryczne, metalowe],
19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Bramy garażowe do użytku domowego
(Niemetalowe-), Bramy roletowe niemetalowe, Bramki wejściowe
kołowrotowe, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi
ogrodowe [niemetalowe ramy], Drzwi ochronne niemetalowe, Okładziny drewniane, Daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], Prefabrykowane elementy budowlane (Niemetalowe-),
Elementy budowlane prefabrykowane (Niemetalowe-), Prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu,
Betonowe elementy budowlane, Gotowe betonowe elementy budowlane, Niemetalowe budowlane elementy fasadowe, Budowlane
(Konstrukcje-) niemetalowe, Konstrukcje przenośne niemetalowe,
Słupki ogrodzeniowe (Niemetalowe-), Słupki z materiałów niemetalowych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Żaluzje antywłamaniowe
z materiałów niemetalowych, 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi
marketingowe, Marketing internetowy, Usługi w zakresie marketingu
cyfrowego, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Przetwarzanie i analiza danych biznesowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Badania rynkowe, Audyt działalności gospodarczej, Usługi zarządzania
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biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, 40 Obróbka metali, Spawanie, Lutowanie,
Lutowanie twarde metali, Powlekanie ogniowe, Powlekanie elektroforetyczne, Powlekanie metalu, Powlekanie proszkowe, Powlekanie
metalu [niemalarskie], Cynkowanie.

(111) 354186
(220) 2021 11 29
(210) 537037
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) RODZINNY DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI SŁONECZNY LAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stanisławów Pierwszy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodzinny Dom Spokojnej Starości SŁONECZNY LAS
(540)

(591) żółty, zielony, brązowy, biały
(531) 05.01.05, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną.
(111) 354187
(220) 2021 11 29
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) GOŁĄB MATEUSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERIOR INVEST
(540)

(210) 537042

(591) żółty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: osprzęt do drzwi, bram
i okien, niemetalowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodnokanalizacyjna,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
dywany, chodniki i maty, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dywany, chodniki i maty, Usługi sprzedaży
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detalicznej związane z następującymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: sprzęt do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności
i napojów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: pokrowce i narzuty na meble, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: pokrowce i narzuty na meble,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu.

(111) 354188
(220) 2021 11 29
(210) 537044
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) NIEWIADOMSKI MAREK COVRIGI, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAN PRECEL
(510), (511) 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Snack-bary, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(111) 354189
(220) 2021 11 29
(210) 537045
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) NIEWIADOMSKI MAREK COVRIGI, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN PRECEL
(540)

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

(111) 354190
(220) 2021 11 29
(210) 537050
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VISCOMATIC
(510), (511) 29 Osłonki do kiełbas [syntetyczne], Osłonki kiełbas,
naturalne lub sztuczne, Osłonki tekstylne do kiełbas, wyrobów mięsnych i wyrobów spożywczych w formie zmarszczonej.
(111) 354191
(220) 2021 11 30
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRANTELUM OWIX
(540)

(210) 537075

(591) czarny, pomarańczowy, szary, jasnopomarańczowy, biały
(531) 21.03.21, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 354192
(220) 2021 11 30
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRANTELUM OWIX
(540)

(210) 537086

(591) czarny, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, szary, biały
(531) 21.03.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 354193
(220) 2021 11 30
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 537087
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(540)

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 21.03.21, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
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lowych i niemetalowych, chemii budowlanej, materiałów wykończeniowych, farb, pokostów, lakierów, środków zabezpieczających,
materiałów izolacyjnych, wypełniających i uszczelniających, narzędzi
i przyrządów ręcznych, Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, 37 Usługi budowlane i remontowe w zakresie
budownictwa ogólnego, 39 Transport, dostawa i magazynowanie.

(111) 354196
(220) 2021 12 07
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 14
(732) BREAK&WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 537379

(111) 354194
(220) 2021 12 01
(210) 537135
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maszyny i Urządzenia EXPO KATOWICE
(540)

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Zarządzanie
komputerowymi bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw sklepowych,
Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Usługi wydawnicze.
(111) 354195
(220) 2021 12 06
(210) 537347
(151) 2022 06 10
(441) 2022 02 21
(732) OBARA GRZEGORZ, SIANKIEWICZ JACEK GOJA SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOJA
(540)

(591) zielony, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna tradycyjna oraz z wykorzystaniem Internetu w zakresie materiałów budowlanych meta-

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 13.03.23, 18.01.21, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty chemiczne do prania, Preparaty do prania,
Preparaty do prania chemicznego, Enzymatyczne środki piorące, 7
Pralki, Pralki do prania ubrań, Pralki elektryczne do celów przemysłowych, Pralki przemysłowe, Pralki ultradźwiękowe, Pralki uruchamiane monetą, Pralki wyposażone w sprzęt suszący, Pralki wyposażone
w suszarkę bębnową, Pralki z wirówko-suszarką, Zrobotyzowane
pralki przemysłowe, 37 Pranie, Pranie artykułów odzieżowych, Pranie bielizny, Pranie dywanów, Pranie dzianiny, Pranie materiałów
kaszmirowych, Pranie materiałów tekstylnych, Pranie na sucho, Pranie na sucho odzieży, Pranie odzieży na sucho, Pranie pieluch tekstylnych, Pranie pieluszek dziecięcych, Pranie tkanin, Pranie ubrań,
Usługi w zakresie prania chemicznego ubrań [pranie na sucho].
(111) 354197
(220) 2021 12 07
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) BREAK&WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BREAK & WASH
(540)

(210) 537400

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty chemiczne do prania, Preparaty do prania,
Preparaty do prania chemicznego, Enzymatyczne środki piorące, 7
Pralki, Pralki do prania ubrań, Pralki elektryczne do celów przemysłowych, Pralki przemysłowe, Pralki ultradźwiękowe, Pralki uruchamiane monetą, Pralki wyposażone w sprzęt suszący, Pralki wyposażone
w suszarkę bębnową, Pralki z wirówko-suszarką, Zrobotyzowane
pralki przemysłowe, 37 Pranie, Pranie artykułów odzieżowych, Pranie bielizny, Pranie dywanów, Pranie dzianiny, Pranie materiałów
kaszmirowych, Pranie materiałów tekstylnych, Pranie na sucho, Pranie na sucho odzieży, Pranie odzieży na sucho, Pranie pieluch tekstylnych, Pranie pieluszek dziecięcych, Pranie tkanin, Pranie ubrań,
Usługi w zakresie prania chemicznego ubrań [pranie na sucho].
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(111) 354198
(220) 2021 12 08
(210) 537438
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART Bankier.pl
(540)

(591) jasnoniebieski, granatowy, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki],
Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane
materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane
materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane papierowe
tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki papierowe, Plany
drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje
periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych,
Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online,
Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach
reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron
internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy,
Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing
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w ramach wydawania oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów
marketingowych, Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii
promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Produkcja
wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań
marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie
logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych,
na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie
i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych,
Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie,
Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie
handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama,
Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
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tu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama
zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), Reklamy
online, Reklamy prasowe (przygotowywanie-), Reklamy telewizyjne,
Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-),
Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących
marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu,
Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe
i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług
maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu,
Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane
z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi
reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu
baz danych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie
promocji, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania
tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy,
Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii
rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związane
z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych
produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla
osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie
ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Za-
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pewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie
umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo
przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści
rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie
wiadomości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych,
Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja
dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna
komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych,
Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja
informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji do celów
domowych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych
za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej
[komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych
w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne
pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości
tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości,
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń
na odległość, Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
Publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów.
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(591) jasnozłoty, ciemnozłoty, czerwony, czarny, biały
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(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czaso-
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pisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki],
Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody],
Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane
papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne,
Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane],
Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki
[czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Plakaty
z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki
papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne,
Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze
miesięczne, Terminarze na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy
w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji
na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych
do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing
afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu,
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja fil-
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mów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja
materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych,
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań
wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych,
Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów
reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji
do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób
trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych,
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych
dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych,
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych,
Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy online, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie
koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych
z reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie
informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agen-
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cji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania
sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego,
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi
merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów
do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi
reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych,
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi,
Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy
graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej,
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych,
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji,
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), Usługi w zakresie zakupu środków przekazu
[miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie
komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez
sieci cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie
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informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony
internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna
transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja
danych, wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych,
Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za pomocą
mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości
[SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci,
Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji
prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów
[chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych,
Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 39 Dostawa,
wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych,
Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
Publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów.

(111) 354200
(220) 2021 12 14
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozienice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADEMILK BLIŻEJ NATURY
(540)

(210) 537680

(591) granatowy, niebieski, szary, biały
(531) 03.04.01, 03.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mleko, Mleko w proszku, Serwatka, Mleczne produkty,
Śmietana w proszku [produkty mleczne], Mleko w proszku do celów
spożywczych, Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, Masło, 30 Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada.
(111) 354201
(220) 2022 01 04
(210) 538384
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Dolina Spokoju
(510), (511) 20 Urny pogrzebowe, 45 Usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych, Usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące kremacji.
(111) 354202
(220) 2022 01 09
(210) 538482
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) WYPYCH URSZULA LORGASS, Łowicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SNOWPEAK
(510), (511) 8 Broń sieczna i obuchowa, Sztućce, noże kuchenne
i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Narzędzia ręczne
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Broń biała [boczna], Bagnety [miecze], Dzidy, włócznie, Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Kastety, Miecze, Noże do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży,
Pałki policyjne, Pochwy do mieczy, Szable, Szable [miecze], Sztylety,
Torby na noże, Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne],
Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], Awaryjne narzędzia
wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], Awaryjne rozwieraki do drzwi
[narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Narzędzia ratownicze typu
hooligan [Halligan bar], Narzędzia wyważeniowe [narzędzia ręczne],
Przebijaki do szyb, Widły do tłumienia zamieszek, Zbijaki do szyb,
Dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie,
Czekany do wspinaczki górskiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy
na narzędzia, Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japońskie nożyczki zaciskowe [japońskie nożyczki do nici], Korby
do świdrów, Łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane ręcznie], Lutownice nieelektryczne, Maczety, Mieszadła [narzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], Moździerze i tłuczki, Narzędzia do okrawania, Noże, Noże
na użytek hobbystyczny, Nożyce, Łyżki szumówki [narzędzia ręczne],
Nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Ostrza nożyc, Pasy na narzędzia, Pompki ręczne, Przedłużenia
dla narzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcznych, Ręczne nożyce,
Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Rękojeści noży, Stojaki
na narzędzia, Stojaki na noże, Torby na narzędzia [wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, Uchwyty do nożyczek, Czerpaki [narzędzia ręczne], Komplety sztućców w pudełku,
Łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Rębaki [noże], Sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Bagnety, Broń
biała, Scyzoryki, Oprawki do narzynek, Nożyczki kieszonkowe, Tasaki
[noże], Widły [widły łopatkowe], Widły [narzędzia ręczne], Piły
wzdłużne, Piły ręczne, Piły kabłąkowe, Piły [narzędzia ręczne], Piły
[ręcznie obsługiwane], Piły kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pistolety [narzędzia ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, Lornetki, Futerały na lornetki, Lornetki na polowania, Statywy trójnożne na lornetki, Celowniki teleskopowe, Celowniki
bombowe, Celowniki stabilizowane żyroskopem, Celowniki optyczne [teleskopowe], Celowniki do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, Celowniki z soczewkami optycznymi, Elektroniczne celowniki
do broni, Celowniki optyczne do karabinu, Celowniki optyczne
do broni, Laserowe celowniki dla artylerii, Elektroniczne celowniki
dla artylerii, Laserowe celowniki do broni, Celowniki optyczne do łuków, Celowniki [teleskopowe] do broni naziemnej, Celowniki teleskopowe do broni palnej, Teleskopowe celowniki do broni palnej, Celowniki optyczne do broni krótkiej, Celowniki [teleskopowe]
do morskiego sprzętu bojowego, Lasery, Lasery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy paralaktyczne, Teleskopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy zwierciadlane, Gogle noktowizyjne, Urządzenia noktowizyjne, Lunety, Celownicze (Lunety-) do broni palnej,
Lunety celownicze do broni palnej, Filtry podczerwieni, Detektory
podczerwieni, Skanery podczerwieni, Termometry na podczerwień,
Kamery na podczerwień, Piroelektryczne czujniki podczerwieni, Aktywne czujniki podczerwieni, Pasywne czujki podczerwieni, Bierne
czujniki podczerwieni, Pasywne detektory podczerwieni, Aparatura
optyczna na podczerwień, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, Urządzenia zdalnego
sterowania na podczerwień, Urządzenia na podczerwień do broni naprowadzającej, Urządzenia na podczerwień do broni celowniczej,
Urządzenia celownicze na podczerwień do broni palnej, Ratownicze
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latarki laserowe, Filtry optyczne, Okulary optyczne, Kondensory
optyczne, Odbiorniki optyczne, Skanery optyczne, Wizjery optyczne,
Optyczne nadajniki, Wzierniki optyczne, Czujniki optyczne, Profilometry optyczne, Optyczne elementy pomiarowe, Soczewki [szkła]
optyczne, Nadajniki-odbiorniki optyczne, Optyczne czujniki prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne urządzenia komunikacyjne,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Gogle, Gogle ochronne, Gogle z kamerą,
Przyrządy obserwacyjne, Odzież ochronna [kuloodporna], Odzież
ochronna przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna o dużej widoczności, Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpornych,
Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub
urazami], Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki
odporne na kłucie, Kominiarki ognioodporne, Kominiarki chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne, Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez wypadkami i ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne chroniące przed
wypadkami lub urazami, Obuwie ochronne [przeciw wypadkom lub
urazom], Obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne
przeciw napromieniowaniu, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, Obuwie chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki, kabury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Amunicja, Amunicja do broni palnej, Amunicja do broni ręcznej, Amunicja do strzelb, Broń
[urządzenia], Broń pneumatyczna, Broń przewodząca energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń sportowa, Broń z gazem łzawiącym,
Celowniki do broni artyleryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki
do broni palnej [inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki nieoptyczne, Celowniki nieteleskopowe, Celowniki otwarte do broni
palnej, Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Części broni, Części składowe broni, Detonatory dymu, Działa, Działa polowe,
Ekstraktory do pękniętych łusek, Formy do kul, Kula pneumatyczna,
Kule do karabinów, Kurki do broni, Ładownice na śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Lusterka celownicze do broni, Miotacze ognia
[broń], Naboje zawierające dym, Łuski do śrutu, Łuski nabojowe,
Oszczepy [broń], Pistolety obezwładniające [paralizatory], Pistolety
pneumatyczne [wiatrówki], Pociski [broń], Pociski manewrujące,
Przeciwpancerne pociski zapalające, Siłowniki będące elementami
broni, Strzelby sportowe, Śrut ołowiany, Śrut ołowiany dla myślistwa,
Śrut ołowiany do broni palnej, Śruciny do wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządzenia celownicze do broni palnej [inne niż
teleskopowe], Urządzenia detonacyjne do wysadzania min podwodnych, Wiatrówki, Wiatrówki [broń], Wieże działowe, Wyciory do broni
ręcznej, Wyciągi do nabojów, Wypełniacze nabojów, Zapadki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust broni], Kulki śrutu
do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, Ładownice na naboje śrutowe, Aerozole do osobistej obrony, Narzędzia do ładowania broni,
Proce [broń], Proch do strzelb, Broń, Broń ręczna [broń palna], Instalacje broni, Broń i amunicja, Futerały na broń do broni palnej, Podstawy pod broń palną, Pokrowce na broń palną, Pochwy na broń palną,
Celowniki (inne niż teleskopowe), Osłony na celowniki do broni palnej, Automatyczne pistolety, Pistolety startowe, Futerały [walizki]
na pistolety, Karabiny [Lusterka celownicze do-], 22 Namioty, Namioty kempingowe, Namioty natryskowe, Namioty do wspinaczki górskiej, Namioty [nie do celów kempingowych], Namioty do użytku
w wędkarstwie, Namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Liny, linki i sznury, Liny, Sznurki, Niemetalowe sznury, Plandeki,
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, Nieprzemakalne osłony na śpiwór, Pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, Torby służące do przechowywania, Worki, Torby z siatki do przechowywania, Woreczki
do przechowywania obuwia, Worki wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpiwory, Śpiwory kempingowe, Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], Siatki chroniące przed owadami.

(111) 354203
(220) 2022 01 10
(210) 538500
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) Shenzhen Ruike Innovation Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone przez galerie sztuki.

(540) Ruko
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 28 Zabawki, Pojazdy zabawkowe, Drony [zabawki], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali,
Modele zabawek, Przenośne gry i zabawki zawierające funkcje telekomunikacyjne, Klocki konstrukcyjne [zabawki], Gry konstrukcyjne, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Piłki do gier.
(111) 354204
(220) 2022 01 10
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blu Baby
(540)

(210) 538569

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie.
(111) 354206
(220) 2022 01 12
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) WŁODARCZYK JOANNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kersten
(540)

(531) 02.03.01, 02.03.16, 27.05.01, 27.05.24, 02.01.01

(111) 354207
(220) 2022 01 12
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rytuał Uśmiechu
(540)

(210) 538582

(210) 538529

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające
do celów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie.
(111) 354205
(220) 2022 01 11
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) SZULC ADAM BARBER, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMA & FRIENDS
(540)
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(210) 538580

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Kodowane karty członkowskie, Oprogramowanie, Rejestratory danych, Nośniki do przechowywania danych, Komputerowe
bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Sprzęt do przetwarzania danych, Platformy oprogramowania
komputerowego, Karty kodowane, Kodowane karty upominkowe,
Kodowane karty lojalnościowe, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 10 Protezy
dentystyczne, Części protetyczne do stomatologii, Implanty [protezy] stosowane w stomatologii, Implanty dentystyczne, Przyrządy
i przybory dentystyczne, Korony dentystyczne, Mostki dentystyczne, 16 Karty upominkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Publikacje
edukacyjne, Publikacje drukowane, Materiały piśmienne, Biuletyny
informacyjne, Kwestionariusze drukowane, Ulotki, Bony wartościowe, Kupony drukowane, Materiały drukowane, Karty informacyjne,
Broszury, Karty rejestracyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Drukowane materiały edukacyjne, Fotografie [wydrukowane], Publikacje promocyjne, 35 Usługi marketingowe
w dziedzinie stomatologii, Tworzenie komputerowych baz danych,
Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, Usługi reklamowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów promocyjnych,
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie planami dotyczącymi
przedpłaconej opieki medycznej, Usługi administracyjne w zakresie
ubezpieczenia zdrowia zębów, Negocjowanie umów z podmiotami
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie
rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej,
Zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej, Fakturowanie w zakresie
usług medycznych, Usługi administracyjne w zakresie skierowań
lekarza, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej,
Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje
do szpitala, Zarządzanie szpitalami, Komputerowe zarządzanie plikami, Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeń dentystycznych, Administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej,
Administrowanie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie
opieki dentystycznej, Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Ubezpieczenia medyczne, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone
na rzecz firm, Ubezpieczenie zdrowotne, Prywatne ubezpieczenia
zdrowotne, Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Administracja
finansowa przedpłaconych programów opieki medycznej, Programy oszczędnościowe dotyczące opieki zdrowotnej, Emisja talonów,
kuponów i bonów wartościowych, Emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, 40 Usługi technika dentystycznego, Produkcja protez dentystycznych na zamówienie, Produkcja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk,
41 Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, Usługi instruktażowe
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i szkoleniowe, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Produkcja
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Wydawanie publikacji medycznych, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Udostępnianie publikacji on-line, 42
Usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych, Usługi
laboratoryjne, Laboratoryjne usługi analityczne, Usługi w zakresie
testów laboratoryjnych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Utrzymywanie
baz danych, Opracowywanie baz danych, Laboratoria medyczne,
Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 44
Stomatologia kosmetyczna, Usługi dentystyczne, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii,
Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Usługi kliniki
dentystycznej, Usługi asystenta dentysty, Usługi klinik medycznych,
Konsultacje medyczne, Wykonywanie badań medycznych, Badania przesiewowe, Informacja medyczna, Pomoc medyczna, Usługi
obrazowania medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Wydawanie raportów
medycznych, Kompilacja raportów medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi ultrasonograficzne dla celów
medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług
medycznych.

Nr 35/2022

(540) MOOSE CUSTOM KNIVES
(540)

(531) 27.05.01, 03.04.07, 03.04.16
(510), (511) 8 Noże.
(111) 354211
(220) 2022 01 17
(210) 538719
(151) 2022 06 10
(441) 2022 02 21
(732) MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TF Tita Fashion
(540)

(111) 354208
(220) 2022 01 12
(210) 538584
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDO EKOLOGICZNE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
(540)

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

(591) zielony, czarny
(531) 05.07.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek],
Dystrybucja materiałów promocyjnych, 41 Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikacja prac naukowych, 44 Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, Usługi
doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi
doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące rolnictwa.
(111) 354209
(220) 2022 01 12
(210) 538612
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBUAURO
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety.
(111) 354210
(220) 2022 01 12
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) STEFANIAK JAROSŁAW, Ostrowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 538615

(111) 354212
(220) 2022 01 18
(210) 538768
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAL SELEDYNOWY
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
Organizacja i prowadzenie balów, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizacja
widowisk, Organizacja przyjęć, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Rozrywka w postaci występów
na żywo i występów osób przebranych w kostiumy.
(111) 354213
(220) 2022 01 18
(210) 538785
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FIRMA POLIMAT, Przedbojewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVO
(510), (511) 11 Wanny, Wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
Wanny z urządzeniami pomagającymi wejść do nich, Wanny z urządzeniami pomagającymi wyjść z nich.
(111) 354214
(220) 2022 01 18
(210) 538790
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FIRMA POLIMAT, Przedbojewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOVO
(510), (511) 11 Wanny, Wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
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Wanny z urządzeniami pomagającymi wejść do nich, Wanny z urządzeniami pomagającymi wyjść z nich.

(111) 354215
(220) 2022 01 18
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) OLSZOWY PATRYK, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alder Partner
(540)

(210) 538807

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 26.02.03
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Agencje nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Inwestycje finansowe, Leasing finansowy, Faktoring, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Usługi ubezpieczeniowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pożyczki [finansowanie], Udzielanie informacji
finansowych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena
nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej,
Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomością, Usługi finansowania, Inwestycje kapitałowe, Agencje kredytowe, Usługi zarządzania kredytami, Organizowanie kredytów hipotecznych, Udzielanie
kredytów hipotecznych, Finansowanie kredytów osobistych, Udzielanie kredytów komercyjnych, Finansowanie kredytów ratalnych,
Doradztwo dotyczące kredytów, Sprawdzania zdolności kredytowej.
(111) 354216
(220) 2022 01 18
(210) 538817
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) MEYER MARLENA CENTRUM KSZTAŁCENIA OPIEKUNÓW,
Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMENCJA 360°
(540)

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.25, 17.02.01, 26.02.07, 26.03.23,
27.07.01
(510), (511) 41 Edukacja.
(111) 354217
(220) 2022 01 20
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędzarnia gospodarza.pl
(540)

(210) 538865

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 24.17.01,
24.17.02, 02.01.01, 02.01.13, 02.01.23
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(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), Potrawy mięsne gotowane, Podroby, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone produkty mięsne, 35 Reklama, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne, potrawy
mięsne gotowane, podroby, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z mięsem, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych.

(111) 354218
(220) 2022 01 26
(210) 539109
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOLOGIA bez tajemnic
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne,
publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne
i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki
nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy,
w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące
papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka
tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane
z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje,
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory
kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie
gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
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opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty
do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe,
banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy,
plany, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki
do zabawy, Plastelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej,
on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu,
Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych
i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz
pośrednictwa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie
publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz
osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji
danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne
bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe,
aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami
elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów
elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby
papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy,
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny,
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania
i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki,
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci,
pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany,
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany,
artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
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komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie
internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez
Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek,
czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych
także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów,
cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie
za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie
informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub
edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych,
telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki
telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci
łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie
grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 354219
(220) 2022 01 26
(210) 539110
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poznajemy PRZYRODĘ
(540)

(591) zielony
(531) 16.03.17, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
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gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury,
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę,
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki
[puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki],
Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne,
Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów
promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych,
w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej,
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów dla celów
reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem
mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje
komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy
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kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki
do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania,
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line
kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych baz
danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej
i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki,
nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji
książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii,
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie
bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także
e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach,
42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania
komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożli-

70

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 354220
(220) 2022 01 27
(210) 539135
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 21
(732) AS-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIXTOOLS
(540)

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.16, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym również sprzedaż wysyłkowa i za pośrednictwem Internetu, w zakresie
narzędzi pomiarowych, narzędzi ręcznych, narzędzi pneumatycznych, narzędzi warsztatowych, narzędzi ogrodowych, elektronarzędzi, urządzeń dźwigowych, urządzeń ogrodowych, urządzeń grzewczych, odzieży ochronnej, a w szczególności następujących
artykułów: cyrkle, miary, dalmierze, detektory, kątomierze, poziomice, dłuta, imadła, kombinerki, młotki, klucze, wkrętaki, szlifierki,
wiertarki, gwoździarki, klucze specjalistyczne, podnośniki, pompki,
smarownice, prostowniki, kable rozruchowe, agregaty prądotwórcze, bruzdownice, frezarki, kompresory, lutownice, młoty, młotowiertarki, opalarki, odkurzacze przemysłowe, wciągniki, wyciągarki,
myjki, dmuchawy, kosy, kosiarki, grabie, łopaty, nożyce, sekatory,
wentylatory, nagrzewnice, a także osprzęt i akcesoria takie jak: akumulatory, baterie, brzeszczoty, dłuta, otwornice, wiertła, gwoździe,
nity, kleje, oleje, latarki, lampy, reflektory, żarówki, przedłużacze, taśmy, statywy, uchwyty, stojaki, akcesoria do myjek ciśnieniowych,
mieszarek i odkurzaczy.
(111) 354221
(220) 2022 01 25
(151) 2022 06 02
(441) 2022 02 14
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FermLab
(540)

(210) 539069
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(111) 354223
(220) 2022 01 25
(210) 539090
(151) 2022 06 02
(441) 2022 02 14
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Selia
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 354224
(220) 2022 01 25
(210) 539092
(151) 2022 06 02
(441) 2022 02 14
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Intervio
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 354225
(220) 2022 01 25
(210) 539094
(151) 2022 06 03
(441) 2022 02 14
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hercyd
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 354226
(220) 2022 01 25
(210) 539099
(151) 2022 06 03
(441) 2022 02 14
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Galina S-Stop
(510), (511) 31 Ściółka dla zwierząt, Ściółka dla ptaków.
(111) 354227
(220) 2022 01 17
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) PIONTECKI MICHAŁ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prywatna Wieś
(540)

(210) 538721

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 19.11.04,
19.11.11, 19.11.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 42 Analizy laboratoryjne, badania laboratoryjne branży rolnej, Usługi doradztwa w zakresie ocen, opinii, badań w zakresie kontroli jakości produktów i półproduktów w rolnictwie,
Przygotowywanie i pobieranie próbek produktów, Nadzór nad
dokładnością i stabilnością analizatorów, ekspertyzy, pomiary
i testowanie materiałów.
(111) 354222
(220) 2022 01 25
(210) 539087
(151) 2022 06 02
(441) 2022 02 14
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flod
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(531) 06.07.08, 06.01.02, 06.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Domy turystyczne, Pensjonaty, domy gościnne.
(111) 354228
(220) 2022 02 14
(210) 539857
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 07
(732) ŚLIWKA STANISŁAW FIRMA PRYWATNA, Ogrodzona (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR POD CZARNYM KOGUTEM
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(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 03.07.03, 05.07.02, 05.11.15, 27.05.01, 25.01.18
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo
rzemieślnicze: Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe,
Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Piwo
o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Korzenne piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja
piwa, Brzeczka piwna: Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie
piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Stout
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Ekstrakty chmielu do produkcji
piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów.
(111) 354229
(220) 2022 03 08
(210) 540715
(151) 2022 07 26
(441) 2022 04 11
(732) OCHOJSKI MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INLEGIS
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie
prawa, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, Publikowanie tekstów, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Organizacja
szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Kursy szkoleniowe, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne,
Mediacja [usługi prawne], Usługi informacji prawnej, Dostarczanie
informacji prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi radców prawnych, Usługi prawne pro bono,
Pośrednictwo w procedurach prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi
prawne w zakresie mediacji, Pomoc prawna przy tworzeniu umów,
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Usługi w zakresie
doradztwa prawnego, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Badania
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Świadczenie usług
w zakresie badań prawnych, Doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], Usługi prawne świadczone w związku z procesami
sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm,
Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Sprawdzanie
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usługi adwokatów, Usługi adwokackie.

(111) 354230
(220) 2022 03 08
(151) 2022 07 26
(441) 2022 04 11
(732) OCHOJSKI MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INLEGIS
(540)

71
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(591) czarny, ciemnoniebieski
(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, Publikowanie
tekstów, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów
edukacyjnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Kursy szkoleniowe,
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Mediacja [usługi prawne], Usługi informacji prawnej, Dostarczanie informacji prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Usługi radców prawnych, Usługi prawne pro bono, Pośrednictwo
w procedurach prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi prawne w zakresie
mediacji, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne
i zastępstwo procesowe, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Udzielanie informacji
dotyczących usług prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi w zakresie
alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem
strony internetowej, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usługi adwokatów,
Usługi adwokackie.
(111) 354231
(220) 2021 12 14
(210) 537713
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE
DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taxCube
(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Software-komputerowe oprogramowanie stałe, Nagrane programy [software ładowalny].
(111) 354232
(220) 2021 12 14
(210) 537714
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE
DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) taxCube
(510), (511) 9 Software-komputerowe oprogramowanie stałe, Nagrane programy [software ładowalny].
(111) 354233
(220) 2021 12 15
(210) 537747
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) OTWOCKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTWOCCZANKA
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe.
(111) 354234
(220) 2021 12 15
(210) 537748
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) NAWARA CZESŁAW, NAWARA JAN, NAWARA STANISŁAW,
NAWARA TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
NAWARA SPÓŁKA CYWILNA, Raba Niżna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAWARA PRODUCENT PALET
(540)

(591) zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.04.02,
26.04.09
(510), (511) 19 Drewno obrobione, drewno częściowo obrobione, 20
Palety drewniane: palety drewniane dwuwejściowe, palety drewniane czterowejściowe, niemetalowe palety do transportu, niemetalowe
palety do załadunku, skrzyniopalety drewniane, skrzyniopalety drewniane kratowe, elementy palet, 40 Obróbka drewna, usługi tartaczne.
(111) 354235
(220) 2021 12 16
(210) 537785
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) DOUBLE RAW FIBERWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO SENTIS Włókniny & Maty Naturalne
(540)

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

(111) 354236
(220) 2021 02 23
(210) 525051
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION FITMEAL
(540)

(591) niebieski, szary, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.01.10, 26.13.25, 26.03.04
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe
dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów
mięsa, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie
z drobiu, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe
dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z indyka, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], mrożone posiłki składające
się głównie z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu,
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych.
(111) 354237
(220) 2021 12 10
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732) ARRE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 537582
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(540) ARRE design
(540)

(591) biały, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Brukarstwo i kafelkowanie, Betonowanie, Budowa biur,
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa
części budynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie,
Budowa fundamentów, Budowa fundamentów budynków, Budowa
ganków, Budowa kuchni, Budowa nieruchomości [budownictwo],
Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa przeszklonych pomieszczeń, Budowa przybudówek, Budowa schodów z drewna, Budowa
ścian, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścian osłonowych, Budowa ścian szczelinowych, Budowa ścianek działowych,
Budowa stropów, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, Burzenie konstrukcji,
Ciesielstwo, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego
i budynków, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), Dostarczanie informacji z zakresu
przemysłu budowlanego, Impregnacja wodoodporna budynków
podczas budowy, Informacja budowlana, Instalacja betonowych
systemów formujących, Instalacja izolacji termicznej w budynkach,
Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, Instalacja
piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Izolacja dachów, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów
i dachów, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków w trakcie
budowy, Izolowanie dachów, Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie budynków, Malowanie
domów, Malowanie i lakierowanie, Malowanie i prace dekoratorskie
w budynkach, Malowanie natryskowe, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
Montaż deskowania do betonowania, Montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, Montaż izolacji do budynków, Montaż ogrodzeń, Montaż
okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż paneli gipsowych,
Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż ścian
działowych kartonowo-gipsowych, Montaż szalunku do betonowania, Murarstwo, Nadzór budowlany, Nadzór budowlany na miejscu,
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzorowanie konstruowania budynków, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie farb
ochronnych na drewno, Nakładanie farb ochronnych na budynki,
Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie jastrychów, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie
powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
budynków, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie wylewki posadzkowej, Oczyszczanie terenu, Powlekanie [malowanie],
Powlekanie murów, Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Przygotowanie
powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie powierzchni schodów do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie terenu [budownictwo], Rozbiórka budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka kominów, Rozbiórka konstrukcji, Stawianie domów
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z prefabrykatów, Stawianie fundamentów, Szlifowanie papierem
ściernym, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Tynkowanie, Udzielanie
informacji budowlanych, Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji budowlanych za pomocą
środków elektronicznych, Udzielanie informacji online związanych
ze wznoszeniem budynków, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie i zakopywanie kabli, Układanie kabli, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów,
Układanie przewodów głównych, Układanie rur, Układanie sufitów,
Usługi brukarskie, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi dekarskie, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze dotyczące
konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa w zakresie
budowy budynków, Usługi doszczelniania budynków, Usługi hydrauliczne, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi
inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi instalacji
dachów, Usługi instalowania rur, Usługi izolacyjne, Usługi malarskie,
Usługi malowania domów, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, Usługi rozbiórkowe, Usługi
szalunkowe, Usługi tynkowania, Usługi układania płytek ceramicznych, Usługi układania rur, Usługi uszczelniania i wodouszczelniania
budynków, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie cementacji, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie
konstrukcji hydraulicznych, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy,
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców
w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią,
Usługi zarządzania budową, Uszczelnianie budynków, Uszczelnianie
budynków podczas budowy, Wylewanie (układanie) fundamentów,
Wymiana cegieł i przebudowa pieców, Wyrównywanie betonu, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem budowy.

(111) 354238
(220) 2021 11 26
(210) 536953
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) SHANGHAI YOUNG STRONG INTERNATIONAL
TRADE CORP., LTD, Szanghaj (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Autoparts
(540)

(531) 27.05.01, 25.03.99
(510), (511) 7 Pompy paliwowe do pojazdów lądowych, Pompy wody
do pojazdów, Pompy olejowe do silników pojazdów lądowych, Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory przełączające sterowane
sprężonym powietrzem, Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Wentylatory do silników, Świece zapłonowe do silników pojazdów lądowych, Wały korbowe, Sprężyny amortyzujące
do maszyn, Łożyska do silników, 9 Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Alarmy antywłamaniowe, Baterie elektryczne do pojazdów, Czujniki, Przekładnik prądowy, Rejestratory przebytej drogi
[w milach] dla pojazdów, Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, Prędkościomierze do pojazdów, Kamery do desek
rozdzielczych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Hamulce
do pojazdów, Siedzenia do pojazdów, Piasty kół pojazdów, Podwozia
samochodów, Obręcze do piast kół, Samochody (Amortyzatory do-
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), Sprzęgła do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe do pojazdów
lądowych, Hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, Wycieraczki
do przednich szyb, Tapicerka do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Lusterka wsteczne.

(111) 354239
(220) 2021 12 02
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) KRZEPTÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRA HOUSE
(540)

(210) 537234

(591) beżowy, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.12.25
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 354240
(220) 2021 11 23
(210) 536817
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA JAWORZYNA SKI & SNOWBOARD
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony, granatowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Nauka jazdy na nartach, Nauka jazdy na snowboardzie, Nauka
jazdy, Organizowanie obozów sportowych.
(111) 354241
(220) 2021 08 25
(210) 533147
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) COALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sieniawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Humitopic
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do ciała, emulsja do ciała, emulsja do ciała dla skóry atopowej, emulsje nawilżające do skóry, emulsja do mycia ciała, emulsja do mycia
ciała dla skóry atopowej, krem do rąk, krem do rąk dla skóry atopo-
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wej, szampon do włosów, szampon do atopowej skóry głowy, emulsje dermatologiczne [inne niż lecznicze], nielecznicze kremy do skóry, kremy do twarzy, serum do twarzy, mgiełka do twarzy, emulsja
do mycia twarzy, żel do mycia twarzy, krem z filtrem UV, skoncentrowany krem na zmiany miejscowe, tonik, płyn micelarny, Artykuły
kosmetyczne powszechnego użytku: kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ciała, emulsja do ciała, emulsja do ciała dla skóry
atopowej, emulsje nawilżające do skóry, emulsja do mycia ciała,
emulsja do mycia ciała dla skóry atopowej, krem do rąk, krem do rąk
dla skóry atopowej, szampon do włosów, szampon do atopowej
skóry głowy, emulsje dermatologiczne [inne niż lecznicze], nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do skóry, kremy do twarzy,
serum do twarzy, mgiełka do twarzy, emulsja do mycia twarzy, żel
do mycia twarzy, krem z filtrem UV, skoncentrowany krem na zmiany
miejscowe, tonik, płyn micelarny, Artykuły kosmetyczne profesjonalnego użytku: kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ciała,
emulsja do ciała, emulsja do ciała dla skóry atopowej, emulsje nawilżające do skóry, emulsja do mycia ciała, emulsja do mycia ciała
dla skóry atopowej, krem do rąk, krem do rąk dla skóry atopowej,
szampon do włosów, szampon do atopowej skóry głowy, emulsje
dermatologiczne [inne niż lecznicze], nielecznicze kremy do skóry,
nielecznicze kremy do skóry, kremy do twarzy, serum do twarzy,
mgiełka do twarzy, emulsja do mycia twarzy, żel do mycia twarzy,
krem z filtrem UV, skoncentrowany krem na zmiany miejscowe, tonik, płyn micelarny, Kosmetyki do pielęgnacji skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych [inne niż
lecznicze]: emulsja do ciała dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy,
egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, emulsja do mycia skóry
skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, krem do rąk dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy,
podrażnień i zmian alergicznych, szampon do atopowej skóry głowy
skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, emulsje dermatologiczne do skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, kremy do skóry twarzy
skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, serum do skóry twarzy skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy,
podrażnień i zmian alergicznych, żel do mycia skóry twarzy skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych,
krem z filtrem UV dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy,
podrażnień i zmian alergicznych, skoncentrowany krem na zmiany miejscowe dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, tonik dla skóry skłonnej do atopii,
łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, płyn micelarny
dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian
alergicznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej: kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do ciała, emulsji do ciała,
emulsji do ciała dla skóry atopowej, emulsji nawilżające do skóry,
emulsji do mycia ciała, emulsji do mycia ciała dla skóry atopowej,
kremu do rąk, kremu do rąk dla skóry atopowej, szamponu do włosów, szamponu do atopowej skóry głowy, emulsji dermatologiczne
[inne niż lecznicze], nieleczniczego kremu do skóry, nieleczniczego
kremu do skóry, kremu do twarzy, serum do twarzy, mgiełki do twarzy, emulsji do mycia twarzy, żelu do mycia twarzy, kremu z filtrem
UV, skoncentrowanego kremu na zmiany miejscowe, toniku, płynu
micelarnego, Usługi sprzedaży hurtowej: kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do ciała, emulsji do ciała,
emulsji do ciała dla skóry atopowej, emulsji nawilżające do skóry,
emulsji do mycia ciała, emulsji do mycia ciała dla skóry atopowej,
kremu do rąk, kremu do rąk dla skóry atopowej, szamponu do włosów, szamponu do atopowej skóry głowy, emulsji dermatologiczne
[inne niż lecznicze], nieleczniczego kremu do skóry, nieleczniczego
kremu do skóry, kremu do twarzy, serum do twarzy, mgiełki do twarzy, emulsji do mycia twarzy, żelu do mycia twarzy, kremu z filtrem
UV, skoncentrowanego kremu na zmiany miejscowe, toniku, płynu
micelarnego, Usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu: kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do ciała,
emulsji do ciała, emulsji do ciała dla skóry atopowej, emulsji nawilżające do skóry, emulsji do mycia ciała, emulsji do mycia ciała dla skóry
atopowej, kremu do rąk, kremu do rąk dla skóry atopowej, szamponu do włosów, szamponu do atopowej skóry głowy, emulsji dermatologiczne [inne niż lecznicze], nieleczniczego kremu do skóry,
nieleczniczego kremu do skóry, kremu do twarzy, serum do twarzy,
mgiełki do twarzy, emulsji do mycia twarzy, żelu do mycia twarzy,
kremu z filtrem UV, skoncentrowanego kremu na zmiany miejscowe,
toniku, płynu micelarnego.
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(111) 354242
(220) 2021 12 13
(210) 537644
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) PACWA MARIUSZ BIURO HANDLOWE PROTECH, Imielin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamario PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
(540)

(531) 02.09.01, 09.05.01, 09.05.10, 27.05.01
(510), (511) 20 Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 40 Grawerowanie laserowe.
(111) 354243
(220) 2021 12 14
(210) 537696
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADOWICE skawa Wafelki Arabeska słodko-chrupiące
kakaowo-kawowe cocoa-coffee wafers
(540)

(591) biały, brązowy, zielony, czerwony, czarny
(531) 05.03.11, 05.07.27, 08.01.09, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasta, Wafle
(wyroby cukiernicze).
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(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie hotelami, Reklama, Usługi agencji importowo-eksportowych, Systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Badania
rynku, Informacja o działalności gospodarczej, Organizacja wystaw
technicznych, 37 Nadzór budowlany, Budownictwo, Roboty wydobywcze [górnictwo], Tapicerowanie, Instalacja i naprawa urządzeń
grzewczych, Budowa fabryk, Usługi budownictwa komercyjnego,
Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Konsultacje
budowlane, Budownictwo portowe, 40 Recykling odpadów i śmieci,
Obróbka materiałów odpadowych, Upcykling, Sortowanie odpadów
i materiałów do recyklingu, Oczyszczanie powietrza, Dezodoryzacja
powietrza, Produkcja energii, Niszczenie odpadów i śmieci, Odlewanie metali, Informacje o obróbce materiałów, 42 Rysunek techniczny, Badania technologiczne, Projektowanie urbanistyczne, Analizy
dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, Kontrola jakości,
Testowanie jakości, Badania chemiczne, Projektowanie przemysłowe,
Opracowywanie projektów budowlanych, Projektowanie budowlane.
(111) 354246
(220) 2021 12 22
(210) 538027
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 21
(732) State Development & Investment Corp., Ltd., Pekin (CN)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie hotelami, Reklama, Usługi agencji importowo-eksportowych, Systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Badania
rynku, Informacja o działalności gospodarczej, Organizacja wystaw
technicznych, 37 Nadzór budowlany, Budownictwo, Roboty wydobywcze [górnictwo], Tapicerowanie, Instalacja i naprawa urządzeń
grzewczych, Budowa fabryk, Usługi budownictwa komercyjnego,
Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Konsultacje
budowlane, Budownictwo portowe, 40 Recykling odpadów i śmieci,
Obróbka materiałów odpadowych, Upcykling, Sortowanie odpadów
i materiałów do recyklingu, Oczyszczanie powietrza, Dezodoryzacja
powietrza, Produkcja energii, Niszczenie odpadów i śmieci, Odlewanie metali, Informacje o obróbce materiałów, 42 Rysunek techniczny, Badania technologiczne, Projektowanie urbanistyczne, Analizy
dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, Kontrola jakości,
Testowanie jakości, Badania chemiczne, Projektowanie przemysłowe,
Opracowywanie projektów budowlanych, Projektowanie budowlane.

(111) 354244
(220) 2021 12 14
(210) 537702
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANAPKA ZAŁOGI
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasta, Wafle
(wyroby cukiernicze).

(111) 354247
(220) 2017 04 20
(151) 2022 05 31
(441) 2017 06 12
(732) ONEDAYCLINIC S.JASEK SPÓŁKA JAWNA,
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OneDayClinic
(540)

(111) 354245
(220) 2021 12 22
(210) 538025
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 21
(732) State Development & Investment Corp., Ltd., Pekin (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDIC

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.04

(210) 470702
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(510), (511) 36 udostępnianie i aranżowanie finansowania, finansowanie opieki zdrowotnej, dokonywanie transakcji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi pośrednictwa w zakresie
ubezpieczeń medycznych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, programy oszczędnościowe
dotyczące opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
39 organizowanie transportu pasażerskiego, rezerwacja transportu,
transport drogowy podróżnych, transport pacjentów samochodem,
transport pacjentów mikrobusem, udzielanie informacji związanych
z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą
środków elektronicznych, 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie rezerwacji miejsc
hotelowych, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach,
44 organizowanie leczenia specjalistycznego, zabiegów operacyjnych, organizowanie leczenia medycznego, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego, organizowanie
zakwaterowania w sanatoriach, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, informacja medyczna, konsultacje i poradnictwo medyczne,
opieka medyczna niehospitalizacyjna, usługi opieki medycznej,
poradnictwo medyczne, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi opieki nad pacjentami
hospitalizowanymi i dochodzącymi, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny.

(111) 354248
(220) 2021 12 31
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szkoła rodzenia Prenalen
(540)

(210) 538329

(591) biały, granatowy, różowy
(531) 02.03.28, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych,
Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, Kostki mydła
do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla
niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, Kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała,
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych,
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Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole
do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
do pielęgnacji zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, Talki
do ciała, toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku
kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania
skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty
do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe
i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne,
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów medycznych,
Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, bandaże higieniczne, Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze],
Kremy do użytku dermatologicznego, kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych,
Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych
i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecznicze dodatki do żywności,
Lecznicze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje
mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty
w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, lekarstwa, Leki dla ludzi, maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla
niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje
ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki
lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety,
Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, Pastylki do ssania
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do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, Płyny do celów
farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty
antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne, Preparaty
dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje
farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty medyczne, Preparaty
multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla
ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory
do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego,
Słodziki dietetyczne do celów medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze,
Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków,
środki do sterylizacji, środki odkażające, Środki odkażające do użytku
domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi
do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych,
Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna,
Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe
do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych,
Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych,
Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży,
artykuły do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt,
Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw,
Butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów medycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta
do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych,
Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz
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do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki
na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków,
Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, zakraplacze
do oczu, zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia,
Zawieszki do smoczków, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, Edukacja, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy szkoleniowe, Nauczanie,
Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie
kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone
online, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
internetu czy ekstranetów, Organizacja webinariów, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, kongresów, zawodów,
koncertów, konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], warsztatów
[szkolenia], webinariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych
oraz zjazdów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych
lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie pokazów oraz prezentacji w celach edukacyjnych lub szkoleniowych, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
Organizowanie zajęć dydaktycznych oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych
i handlowych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Prowadzenie kursów, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikacja
broszur, czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie tekstów, Seminaria, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności
rodzicielskich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które
mogą być przeglądane, Udostępnianie publikacji elektronicznych online (nie do pobrania), Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi pisania
blogów, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Udzielanie informacji
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu.
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(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 02.07.12, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe],
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty,
Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne,
Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze
serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye
do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze
płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki
do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia
do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy,
Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego,
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople
do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała,
Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze
napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki
do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów,
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Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu
do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze
kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści
antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane
w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze,
Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze
suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki
do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych,
Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty
antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze
[inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty
dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne
dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł
kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki
dietetyczne do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne
w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła
[lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania
leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające
do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny
osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka
matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki
witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze
do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata
antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem
farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów
medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
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czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele
antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt,
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory
pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe,
Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka
matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski
sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia
piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki
do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru
gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze
do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
Edukacja, Konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy szkoleniowe, Nauczanie, Nauczanie
i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, Organizacja webinariów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, kongresów, zawodów,
koncertów, konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], warsztatów [szkolenia], webinariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych oraz zjazdów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów do celów
akademickich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów
edukacyjnych, Organizowanie pokazów oraz prezentacji w celach
edukacyjnych lub szkoleniowych, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie zajęć dydaktycznych oraz rekreacyjnych,
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych i handlowych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Prowadzenie kursów, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism, Publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania),
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną,
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub
optycznych nośnikach danych, Publikowanie tekstów, Seminaria,
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie dla rodziców w zakresie
umiejętności rodzicielskich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub interne-
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tu publikacji, które mogą być przeglądane, Udostępnianie publikacji
elektronicznych online (nie do pobrania), Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi pisania blogów, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem internetu.

(111) 354250
(220) 2021 02 17
(210) 524782
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) BENISZ ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ARBENA BIS, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARBENA
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu
wydobywczego i górnictwa, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte
w tej klasie, będące półproduktami, 37 Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Budowa cieplarni i szklarni, Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 354251
(220) 2021 11 30
(210) 537093
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) FUNDACJA POLSKA AKADEMIA OKULISTYKI, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAO POLSKA AKADEMIA OKULISTYKI
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.09, 16.03.25
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego,
Preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, Preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, Środki
lepkosprężyste do celów okulistycznych, 10 Przyrządy okulistyczne,
Przyrządy lecznicze na użytek okulistyki, Okulistyczne przyrządy
diagnostyczne, Lasery do celów okulistycznych, Okulistyczne nożyki
mikrochirurgiczne, Fotele do badań wykonane specjalnie do użytku
medycznego, Aparatura do masażu oczu, Aplikatory kropli do oczu,
Implanty wewnątrzoczne do zmiany koloru oczu wykonane z materiałów sztucznych, Kubeczki do przemywania oczu do celów medycznych, Urządzenia do badania oczu, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze
do oczu do celów medycznych, 41 Edukacja, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Multimedialne wydania
czasopism, Publikacja kalendarzy, Edukacja dorosłych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja [nauczanie], Edukacja zawodowa, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Sympozja związane z edukacją,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, 44 Opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi okulistyczne, Am-
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bulatoryjna opieka medyczna, Domy opieki nad starszymi ludźmi
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Opieka medyczna i zdrowotna, Medyczna opieka pielęgniarska, Świadczenie usług przez domy
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną,
Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską
lub medyczną.

(111) 354252
(220) 2021 12 14
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) PLANET RESCUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANET HEROES
(540)

(210) 537658

(591) niebieski
(531) 01.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane: Komputerowe bazy danych, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dyski
wstępnie zaprogramowane, Komputerowe mapy cyfrowe, Nagrane magnetycznie nośniki danych, Pliki multimedialne do pobrania,
Wstępnie nagrane dyski, Zapisane pliki danych, 35 Usługi reklamowe
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej
bazie danych, Analizy odbioru reklamy, Badanie rynku, Dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych
informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi zarządzania społecznością online, Wykonywanie materiałów reklamowych, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe: Crowdfunding, Finansowanie społecznościowe, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Sponsorowanie i patronat finansowy, Organizacja
zbiórek, Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie zbiórek finansowych, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne,
Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych,
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 38 Usługi telekomunikacyjne: Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Hosting
portali internetowych, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony
internetowe), Dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej,
Elektroniczna transmisja wiadomości, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, Przesyłanie informacji drogą online, Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych-żadna z wymienionych usług nie będzie związana z rozrywką, telewizją, kinem, prasą
i przemysłem rozrywkowym (show business fields), 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów: Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
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łów do publikacji elektronicznej, Pisanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], Publikacja map geograficznych, Publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych
dotyczących edukacji, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Usługi pisania blogów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe: Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień
środowiskowych, Usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,
Usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, Usługi edukacyjne
związane z ochroną środowiska, Nauczanie na temat wody pod kątem
ekologii, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, 42
Usługi projektowania: Doradztwo projektowe, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb
tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych, Usługi w zakresie technologii informacyjnych: Doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych.

(111) 354253
(220) 2020 07 23
(210) 516352
(151) 2022 06 15
(441) 2020 09 28
(732) GRINCHAK ANDRIY WARSAW SAINTS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW SAINTS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe.
(111) 354254
(220) 2021 01 21
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) ALLIUM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Allium Pharma
(540)

(210) 523426

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.17
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Białkowe suplementy
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety zawierające
pyłek kwiatowy, Suplementy diety sporządzone głównie z minera-
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łów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety dla osób
ze specjalistycznymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Zioła lecznicze, Olejek migdałowy do celów farmaceutycznych,
Olejek z kopru do celów leczniczych, Olejek z wiesiołka do użytku
medycznego, Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Mieszanki do picia będące
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety, Zdrowotne suplementy diety, Tabletki witaminowe,
Błonnik pokarmowy, kapsułki witaminowe, 29 Oleje zimno-tłoczone,
Oleje organiczne, Pestki, Suszone owoce, Oleje jadalne z ryb [inne
niż tran], 30 Zioła przetworzone, Zioła suszone, Zioła do celów spożywczych, Esencje herbaciane, Esencje do gotowania, Mąki i skrobie
BIO, makarony BIO, Naturalne produkty żywnościowe takie jak: miody, słody, melasy, syropy smakowe, bakalie, produkty pszczele, bezglutenowe przekąski zbożowe, bezglutenowe mąki i kasze, Produkty
wegetariańskie takie jak: mieszanki białkowe, koncentraty białka
serwatkowego, wysokobiałkowe batoniki i ciasteczka, 31 Nieprzetworzone zioła, Zioła świeże, Świeże zioła organiczne, Zioła jednorodne, Zioła mieszane, Nasiona, Ziarna naturalne, 35 Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące żywność ekologiczną, naturalną,
produkty farmaceutyczne i suplementy diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, Sprzedaż hurtowa lub detaliczna środków farmaceutycznych, Sprzedaż hurtowa lub detaliczna
zdrowej żywności.

(111) 354255
(220) 2021 08 12
(210) 532618
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 21
(732) KOZIOŁ IWONA P. H. INTER-HANDEL, Bełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dollo
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem sklepu online w Internecie: artykułów gospodarstwa
domowego elektrycznego i nieelektrycznego, przyborów kuchennych, przyborów do użytku w gospodarstwie domowym i w ogrodzie, Prezentacje towarów w mediach komunikacyjnych dla handlu
detalicznego i hurtowego, Usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji handlowych, Promocja sprzedaży, Organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych.
(111) 354256
(220) 2021 11 26
(210) 537106
(151) 2022 04 07
(441) 2021 12 20
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 27.05.17, 24.15.01, 26.01.16
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku
w zakresie działalności gospodarczej, usług finansowych, mone-
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tarnych i bankowych, Programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji walutowych, Programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i oprogramowanie komputerowe w dziedzinie
aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego,
kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie do zarządzania transakcjami
z wykorzystaniem aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza
elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut
za pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy
i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania i analizowania
zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi,
Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie
i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych
i informacji z zakresu działalności gospodarczej, finansów, bankowości, aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych
tokenów, Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty
identyfikacyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty obciążeniowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne
do pobrania, otrzymywania i wydawania kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych,
36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking],
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie,
Usługi bankowe i finansowe dla klientów korporacyjnych, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności
finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
Przetwarzanie i obsługa płatności, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe,
Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Bankowe usługi
rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą,
Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie
rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy pieniężne,
Operacje czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana walut, Usługi
kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfrowymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami
cyfrowymi, walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer
elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut,
Transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem
technologii blockchain, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów i kryptowalut, Usługi kredytowe, Usługi udzielania
pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz
sprzedaży ratalnej, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe,
Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków
pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja udziałów i papierów
wartościowych, Rejestrowanie transferu udziałów, akcji i papierów
wartościowych, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi giełdowe, giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi
papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych,
usługi giełdy elektronicznej, Giełdy aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, wa-
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lut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi w zakresie zarządzania
aktywami, Usługi maklerskie, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi
ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Factoring, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji
i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu, Usługi nabywania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont
depozytowych, Usługi przechowywania w depozycie, Udzielanie
poręczeń i gwarancji, Gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie
gwarancji i zabezpieczeń, Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji,
Usługi w zakresie gwarancji umów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych
tokenów, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej,
rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne,
Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej
do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji systemów i programów komputerowych, Projektowanie,
rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii blockchain, Hosting serwerów, Usługi przygotowywania serwisów internetowych,
Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron
internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza
elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zapisu
danych i zarządzania danymi z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze współdzielonym, Usługi w zakresie tworzenia
aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain, Łańcuch bloków jako
usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty,
Hosting treści cyfrowych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 354257
(220) 2019 04 05
(210) 498343
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) BOOKING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOOKING SOLUTIONS
(510), (511) 35 marketing internetowy, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, kampanie marketingowe,
prowadzenie badań opinii publicznej, opracowywanie ankiet opinii
publicznej, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże
opinii publicznych, informacja marketingowa, usługi marketingowe,
marketing dotyczący promocji, reklama i marketing, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej,
prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów
marketingowych, planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych, projektowanie badań marketingowych, analiza trendów
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, pomoc
w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, analiza w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące zarządzania
marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron interneto-
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wych on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 41 usługi pisania
blogów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie recenzji,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, wykłady na temat
umiejętności marketingowych, wydawanie przewodników turystycznych, 42 tworzenie stron internetowych, projektowanie stron
internetowych, aktualizowanie stron internetowych, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, projektowanie wizytówek, projektowanie portali sieciowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem
dostaw i portali e-biznesowych, hosting portali internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, hosting blogów.

(111) 354258
(220) 2021 08 27
(210) 533217
(151) 2022 06 10
(441) 2022 02 21
(732) OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁAKOMA ŁYŻKA
(540)

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw,
Groszek, przetworzony, Kompozycje owoców przetworzonych, Krojone owoce, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Marchewki, Mieszanki warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, Mrożone owoce, Oliwki [przetworzone], Oliwki, gotowane,
Owoce przetworzone, Papryka, przetworzona, Pokrojone owoce,
Pokrojone warzywa, Pomidory, przetworzone, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Przekąski ziemniaczane, Przetworzona
kapusta brukselska, Przetworzona spirulina, Przetworzone jabłka,
Przetworzone brzoskwinie, Przetworzone buraki, Przetworzone cebule, Przetworzone kiełki fasoli, Przetworzone karczochy, Przetworzone cebulki dymki, Szparagi, przetworzone, Szpinak [przetworzony], Szpinak, mrożony, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek,
Warzywa gotowane, Warzywa mrożone, Warzywa przetworzone,
Mieszanki do zup, Zupy (Składniki do sporządzania-), Zupy, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), Bakłażany przetworzone, Borówki, przetworzone,
Brokuły, Ciecierzyca, przetworzona, Czarne porzeczki, przetworzone, Czereśnie, przetworzone, Fasola, Gotowane owoce, Gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Grzyby gotowe
do spożycia, Suszone grzyby jadalne, Jadalne nasiona słonecznika,
Pestki słonecznika przetworzone, Oliwki nadziewane, Warzywa preparowane, Krojone warzywa, Warzywa kapustne, przetworzone,
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Rośliny strączkowe przetworzone, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Głęboko
mrożone dania warzywne, Dania gotowe na bazie warzyw z dodatkiem mięsa/owoców morza, Gotowe posiłki zawierające jajka, Gotowe posiłki zawierające kurczaka, Gotowe posiłki zawierające boczek,
Gotowe posiłki z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki z zamienników ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe
posiłki z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek.
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(111) 354259
(220) 2021 12 24
(210) 538165
(151) 2022 05 04
(441) 2022 01 17
(732) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELKOWE DOMKI
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania],
Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa
budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków,
Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości
handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią,
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi
agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu,
Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie
zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia,
Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań,
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań,
studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości
i majątku, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego-), Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania,
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 43 Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele (schroniska), Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Motele, Oferowanie
zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hote-
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lach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie
zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty,
domy gościnne, Świadczenie usług przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji o tymczasowym
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania
tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji wynajmu
mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego,
Usługi hosteli dla turystów, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów, Usługi recepcji
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy],
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego,
Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem domów
letniskowych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem pokoi jako
tymczasowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie
kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach.

(111) 354260
(220) 2021 12 24
(210) 538171
(151) 2022 05 04
(441) 2022 01 17
(732) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEK INVEST
(540)

(591) jasnoszary, szary, ciemnoszary, złoty
(531) 26.03.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania],
Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie infor-
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macji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków,
Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie
kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Opieka nad inwestycjami, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie inwestycji, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie wy najmu nieruchomości,
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
zarządzania ziemią, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy
ziemi, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi,
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencyjne lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu budynków, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania
gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi
nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur do coworkingu,
Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem
mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem
mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem
pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego-),
Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 37 Budowa
biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa
budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa domów
na zamówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa
stropów, Bagrowanie [pogłębianie gruntu], Betonowanie, Brukarstwo i kafelkowanie, Budowa fundamentów, Budowa fundamentów
budynków, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno
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-lądowej, Budowa infrastruktury, Budowa obiektów publicznych, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa przeszklonych pomieszczeń, Budowa przybudówek, Budowa schodów z drewna,
Budowa ścian, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa
ścianek działowych, Budowa sklepów, Budowa utwardzanych miejsc
parkingowych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowanie domów, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Budowanie nieruchomości, Budowlana (Informacja-), Budownictwo, Budownictwo
komercyjne, Budownictwo lądowe, Budownictwo mieszkaniowe,
Ciesielstwo, Dekarstwo (Usługi-), Drenaż gruntu, Impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, Instalacja izolacji termicznej
w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalowanie okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych,
Instalowanie rynien, Izolacja dachów, Izolacja ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków, Izolowanie budynków gotowych, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków w trakcie budowy, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawy budynków,
Konserwacja nieruchomości, Kopanie ziemi, Kruszenie betonu, Malowanie budynków, Malowanie, Malowanie domów, Montaż deskowania do betonowania, Montaż belkowania dachu, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż rusztowań, Murarstwo,
Nakładanie farb ochronnych na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków, Naprawa budynków, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Naprawa i renowacja budynków,
Naprawy budynków, Odnawianie i renowacja budynków, Przekopywanie [wykopywanie], Przygotowywanie terenu pod budowę, Remont nieruchomości, Renowacja budynków, Rozbiórka budynków,
Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
Usługi malarskie, Usługi odnawiania budynków, Usługi rozbiórkowe,
Usługi tynkowania, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi
w zakresie stawiania ogrodzeń, Uszczelnianie budynków, Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie szalunków do celów
budowlanych i konstrukcyjnych, Zbrojenie budynków, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele
(schroniska), Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe,
Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług przez
hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie
informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem
Internetu, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi
agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania,
Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją
zakwaterowania tymczasowego, Usługi hosteli dla turystów, Usługi
hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi
pensjonatów, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
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kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi
rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie kwater
wczasowych, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie
zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, Wynajem domów letniskowych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(111) 354261
(220) 2021 12 24
(210) 538177
(151) 2022 05 25
(441) 2022 02 07
(732) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELKOWY ZAKĄTEK
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania],
Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa
budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków,
Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości
handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią,
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi
agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu,
Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
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Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie
zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia,
Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań,
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań,
studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości
i majątku, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego-), Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania,
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 43 Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele (schroniska), Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Motele, Oferowanie
zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie
zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty,
domy gościnne, Świadczenie usług przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wy najem pokoi, Udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji o tymczasowym
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania
tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji wynajmu
mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura tury
stycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego,
Usługi hosteli dla turystów, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów, Usługi recepcji
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy],
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego,
Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem domów
letniskowych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem pokoi jako
tymczasowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie
kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach.
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(111) 354262
(220) 2021 11 23
(210) 536814
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) GAMING TECH ESPORTS MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGADUSZKI
(540)

(591) biały, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie komunikacyjne,
Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], Platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Mobilne aplikacje, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Podcasty, Nagrania audio i wideo, 44
Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Terapia mowy, Terapia
mowy i słuchu.
(111) 354263
(220) 2021 11 02
(210) 535967
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mini Szama
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar [pasta
z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata
[duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie orzechów i nasion,
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe,
Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie
[kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne,
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery
wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa],
Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, Ekstrakty
warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny,
Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców
przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe,
Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup,
Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty,
Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup,
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Lukrowane (Owoce-), Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe
[owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napoje z produktów
mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane,
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone,
Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty
do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się
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głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe,
Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce,
Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory
obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy
ziemne, Preparaty do produkcji bulionów, Produkty z suszonych
owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy,
Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne,
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka,
Purée z warzyw, Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety,
Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa],
Placki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki
owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomidorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszone orzechy,
Suszone owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa
grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofilizowane,
Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach,
Warzywne pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion,
Wywar z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające produktów
mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki do sporządzania-), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania
warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne
do celów spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane
białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, Substytuty mięsa,
Substytuty serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan [substytut mięsa], Bezmleczne
substytuty mleka, Roślinne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej
śmietany, Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut
mleka], Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty
produktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka],
Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne,
Przeciery owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne,
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na bazie
owoców i warzyw, Sosy i glazury mleczno-owocowe i śmietankowo
-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne
i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce,
jabłka duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe,
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane,
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos
przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekola-
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dowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy
na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe,
Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy
owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania
napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa,
Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje
do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania
z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia
puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby
piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata
rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao
w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao
[palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe,
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron
[ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe,
Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe,
Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie
batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda,
Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone
na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone
z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Owsiane (Płatki-), Owocowe lody, Owsianka,
Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy
-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty
czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania
napojów kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne
[sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako
przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne,
Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cu-
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kiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki
śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu,
Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów
[na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów
piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe,
Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty
zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone
na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane
z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany
chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada,
Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], Ryż,
Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze
gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków,
Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby
cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku,
Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy
do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy
pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku,
Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce,
Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy,
Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci
granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru,
Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone
zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy,
Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy
czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady,
Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby
cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze
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warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki-), Żelki, Żywność na bazie
kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie
soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe
do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy,
Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe.

(111) 354264
(220) 2021 12 09
(151) 2022 06 10
(441) 2022 02 21
(732) MATRACKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SC SKINCONCEPT
(540)

(210) 537527

(591) ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 354265
(220) 2021 05 27
(210) 529602
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09,
26.11.12, 26.15.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania

Nr 35/2022

wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne,
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego,
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń
mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne,
torby do noszenia komputerów, torby przystosowane do noszenia
sprzętu wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane,
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane,
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej,
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations,
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
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towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call
center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe,
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi,
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi
związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem
nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie
inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania,
usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompu-
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terowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych,
urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych,
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne
przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji
za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio,
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny,
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki,
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu,
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami
elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem
sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego
z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób,
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną,
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków,
usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiek-
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tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych,
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów,
wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów
radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako
usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja
oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza,
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi,
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting,
Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych,
Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej
online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich,
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska,
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki
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nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne
i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista,
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług. 			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354266
(220) 2021 06 24
(210) 530809
(151) 2022 05 27
(441) 2022 01 31
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APAFLEX
(510), (511) 9 Przewody akustyczne, sprzęgacze akustyczne, membrany jako akustyka, sygnalizatory akustyczne, 17 Dźwiękoszczelne
materiały, materiały ciepłochronne, materiały izolacyjne, izolacyjne
materiały ognioodporne, pokrycia z kory jako izolacja akustyczna, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń
kwiatów jako półfabrykaty, lakier izolacyjny, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy
lub tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien, taśmy przylepne nie do użytku biurowego medycznego czy domowego, taśmy
uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, folie z tworzywa
sztucznego nie do pakowania, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, żywice syntetyczne jako półprodukty, 37 Montaż i naprawa instalacji
elektrycznych, usługi budowlane i wykończeniowe pomieszczeń,
montaż i konserwacja elementów dźwiękochłonnych w pomieszczeniach i pojazdach, montaż i naprawa izolacji, doradztwo budowlane,
42 Badania techniczne, projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie pomieszczeń dźwiękochłonnych,
testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych,
wzornictwo przemysłowe, testowanie pojazdów.
(111) 354267
(220) 2021 09 30
(210) 534601
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732) GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) More than a package.... NatureBioFilm
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.11.01, 26.11.13, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Masa celulozowa do produkcji papieru, Polimery
do zastosowania w przemyśle, Polimery kwasu mlekowego, 6 Folia
aluminiowa laminowana papierem, Folia metalizowana laminowana papierem, 16 Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Folia, Folia bąbelkowa do pakowania,
Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji,
Folia spożywcza, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Folia z biopolimerów naturalnych do pakowania żywności, Folia z biopolimerów
do pakowania żywności, Folia kompostowalna do owijania i pakowania, Laminat wysokobarierowy biokompostowalny do pakowa-
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nia żywności, Laminat polikompostowalny na bazie roślin i olejów
estrów roślinnych do pakowania żywności, 17 Folia rozdmuchiwana
[inna niż do pakowania], Laminat wysokobarierowy biokompostowalny do pakowania produktów przemysłowych, Laminat polikompostowalny na bazie roślin i olejów estrów roślinnych do pakowania produktów przemysłowych.

(540)

(111) 354268
(220) 2021 10 04
(210) 534743
(151) 2022 04 30
(441) 2022 01 10
(732) MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEXODIS
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Medyczne diagnostyczne paski testowe, Żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, Żele do urządzeń ultrasonograficznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Doustne środki antykoncepcyjne, Wkładki higieniczne, wkładki urologiczne dla kobiet,
Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 10 Chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne-aparatura, instrumenty, narzędzia
i przyrządy, ich części oraz materiały eksploatacyjne do nich, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania, Rękawice do celów
medycznych, do masażu, Podkłady medyczne, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Prezerwatywy, Akcesoria wspomagające
współżycie seksualne, Igły do celów medycznych, Kaniule, Aspiratory, Kroplomierze do celów medycznych, Pojemniki do podawania
leków, Szkło laboratoryjne, Materace i poduszki do celów leczniczych, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Podkłady przeciwodleżynowe, Pończochy przeciw
żylakowe, Urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, Urządzenia do badania poziomu cukru, Artykuły do karmienia i smoczki, Odzież, nakrycia głowy i obuwie oraz
aparaty i podpory do celów medycznych, Urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 35 Usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią druków i papierów medycznych oraz towarów z branży medycznej,
farmaceutycznej, ortopedycznej, kosmetycznej, diagnostyki medycznej, laboratoriów medycznych, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi związane z przedstawicielstwem firm/laboratoriów farmaceutycznych, medycznych,
kosmetycznych oraz ortopedycznych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych
lub medycznych, Odżywcze suplementy diety, Żywność dla niemowląt, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych.

(111) 354269
(220) 2021 10 22
(210) 535577
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MISS ZEN
(510), (511) 20 Pufy, poduszki, Poduszki zafu, Wałki typu bolster,
Siedzenia na podłogę, z oparciem w stylu japońskim (zaisu), Meble, Zestawy meblowe, Wyroby stolarstwa meblowego, 21 Wyroby
ceramiczne, porcelanowe, szklane, kamionkowe, fajansowe nie ujęte w innych klasach, Zastawy stołowe, Ceramika stołowa, Filiżanki
i podstawki na filiżanki, Kubki, Czajniki i czajniczki do parzenia herbaty, Sztućce, Cukiernice, Ceramiczne świeczniki oraz kadzidełka, Ceramiczne pudełka, Ceramiczne figurki i statuetki, Ceramiczne działa
sztuki, Ozdoby ceramiczne, Czary i misy na olejki zapachowe do medytacji, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, Kurtki, Bluzy,
Kombinezony, Podkoszulki, T-shirty, Rękawiczki, Wkładki do butów
antypoślizgowe, Bezrękawniki, Buty do uprawiania sportów, Półbuty,
Klapki, Sandały, Kamizelki, Stroje i kostiumy do opalania i pływania,
Kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, Leginsy, Topy do jogi, Skarpety do jogi, Buty do jogi, Koszulki do jogi, Spodnie do jogi, Poduszeczki na oczy do relaksu i spania.
(111) 354270
(220) 2020 12 29
(210) 522723
(151) 2022 05 05
(441) 2022 01 17
(732) SUNDA GROUP CO., LIMITED, Hong Kong (HK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Softcare

(111) 354271
(220) 2021 03 29
(210) 526830
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) Monsoon Beverages LLC, Billings (US)
(540) (znak słowny)
(540) KALM WITH KAVA
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, 32
Napoje bezalkoholowe, mianowicie, napoje o właściwościach
relaksujących, na bazie soku, Piwo, Soki, Soki owocowe, Napoje
owocowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Woda mineralna [napoje].
(111) 354272
(220) 2022 01 03
(210) 538356
(151) 2022 06 01
(441) 2022 01 31
(732) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 28.05.99
(510), (511) 1 Silikony, Kleje poliuretanowe, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, Chemiczne mieszanki uszczelniające, Kleje
do celów konstrukcyjnych, Kleje do wykańczania i gruntowania,
Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Środki klejące,
Wypełniacze klejące do uzupełniania ubytków w powierzchniach, 17
Szczeliwa do połączeń, Szczeliwa z poliuretanu, Klejące mieszanki
uszczelniające, Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Izolacje
piankowe do użytku w budownictwie, Środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, Środki do uszczelniania okien i drzwi,
w postaci szczeliwa, Mieszanki uszczelniające, Kleje izolacyjne, Masy
uszczelniające, Materiały uszczelniające i izolacyjne.
(111) 354273
(220) 2022 01 04
(210) 538379
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) MIOTKE MICHAŁ, Bolszewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cztery Pory Miłowania
(510), (511) 9 Materialne nośniki dźwięku i obrazu, w tym magnetyczne nośniki danych, MP3 i MP4, dyski kompaktowe audio-video,
płyty CD i DVD, kasety video płyty, płyty CD-ROM, płyty fonograficzne, Taśmy magnetyczne, 16 Plakaty, plansze, druki, afisze, fotografie,
nalepki, publikacje, czasopisma, broszury i książki oraz innego rodzaju reklamowe materiały drukowane, 41 Informacje o imprezach
rozrywkowych i muzycznych, komponowanie utworów muzycznych, Organizowanie i wykonywanie koncertów, konkursów i imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi z zakresu realizacji spektakli
rozrywkowych, widowisk muzycznych i edukacyjnych, usługi impresariów, Rejestracja dźwięku na różnych nośnikach, produkcja nagrań
dźwiękowych, Usługi z zakresu profesjonalnego kierowania i zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną dotyczące zwłaszcza zespołów muzycznych.
(111) 354274
(220) 2022 01 12
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732) WŁODARCZYK JOANNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 538581
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(540) Kersten
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone przez galerie sztuki.
(111) 354275
(220) 2022 01 04
(210) 538487
(151) 2022 05 18
(441) 2022 01 31
(732) PRADELLOK JOANNA BLINK SHOP, Dominów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLINKSHOP
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżuteria],
Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki
do celów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne,
Kasetki na biżuteria, Kolczyki, Klipsy, Kulka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, Krawaty (spinki do-), Łańcuszki [biżuteria],
Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalowe do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z metali szlachetnych,
Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], Ozdoby
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki
[biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, Chowane breloki do kluczy, Breloki
do kluczy ze skóry, Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria ze złota, biżuteria ze srebra wysokiej próby,
medale, zawieszki [biżuteria], zegarki, zegary, monety. akcesoria
do biżuterii, akcesoria do zegarków, amulety, biżuteria wykonana
z metali szlachetnych, bransoletki [biżuteria], bransolety, breloczki
do kluczy, broszki [biżuteria], charmsy, części i akcesoria do biżuterii, etui na zegarki, figurki do celów ozdobnych z metali szlachetnych, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, klipsy,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, krawaty (spinki
do-), łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki, odznaki
metalowe do noszenia [metale szlachetne], osobiste ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria osobista, ozdoby
[biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pierścienie
(ozdoby), pierścionki [biżuteria], posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, spinki
do mankietów i krawatów, sygnety, szpilki ozdobne [biżuteria], wisiorki biżuteryjne, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby jubilerskie,
wyroby biżuteryjne, zapięcia do biżuterii, chowane breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami].
(111) 354276
(220) 2022 01 13
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) FLOFLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FloFloor
(540)

(210) 538655

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 19 Listwy podłogowe, niemetalowe, Gumowe listwy
podłogowe, Listwy niemetalowe, Listwy budowlane (Niemetalowe-), Listwy przypodłogowe niemetalowe, Listwy dekoracyjne (Niemetalowe-), Drewniane listwy profilowe, Listwy boazeryjne (Nieme-
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talowe-), Listwy kierunkowe, Listwy do lamperii, Profile drewniane,
Profile panelowe z materiałów niemetalowych, Materiały podłogowe (Niemetalowe-), Niemetalowe płyty podłogowe, Niemetalowe
panele podłogowe, Podłogi z imitacji drewna, Płytki podłogowe dla
budownictwa, Płyty podłogowe z materiałów niemetalowych, Płyty
podłogowe z tworzyw sztucznych, Syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne, 27 Pokrycia podłogowe, Ochronne pokrycia podłogowe, Maty [do pokrywania istniejących podłóg], Pokrycia
podłogowe do istniejących podłóg, Pokrycia podłogowe o właściwościach izolacyjnych, Pokrycia podłogowe winylowe, Płytki wykładzinowe, Płytki podłogowe dywanowe, Płytki dywanowe wykonane
z tekstyliów, Płytki dywanowe do pokrywania podłóg, Płytki dywanowe wykonane z tworzyw sztucznych, Płytki dywanowe wykonane
z gumy, Płytki podłogowe wykonane z korka, Płytki wykonane z linoleum do przytwierdzania do podłóg, Winylowe wykładziny podłogowe, Wyściełane pokrycia podłogowe, Wykładziny podłogowe,
Wykładziny o twardej powierzchni do podłóg [dywany], 35 Usługi
sprzedaży: detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz online związane
z pokryciami podłogowymi.

(111) 354277
(220) 2022 01 14
(210) 538691
(151) 2022 05 27
(441) 2022 02 07
(732) PRZYCHODNIA RODZINNA SŁAWOMIR JAKUBIŃSKI,
JERZY RAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przychodnia Rodzinna w Solcu Kujawskim
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 02.09.01, 02.07.12, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 354278
(220) 2022 01 17
(210) 538723
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMF
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do uszczelniania, Mieszanki
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 7 Łożyska, Łożyska [części maszyn],
Łożyska do maszyn, Czopy [części maszyn], Hydrauliczne przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Hydrauliczne złącza obrotowe,
Łańcuchy napędowe do maszyn, Łożyska kulkowe, Łożyska ślizgowe,
Pneumatyczne lub hydrauliczne siłowniki liniowe, inne niż do pojazdów lądowych, Przemysłowe narzędzia pneumatyczne, Pompy
pneumatyczne, Pasy do maszyn, Pasy napędowe do maszyn i silników do zastosowań przemysłowych, 9 Diagnostyczna aparatura testująca, inna niż do celów medycznych, 42 Badania dotyczące maszyn przemysłowych, Badania materiałowe, Badania techniczne.
(111) 354279
(220) 2022 01 19
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE Jurajska GREEN TEA musssująca

(210) 538839
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publicznych, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Usługi w zakresie ochrony fizycznej.

(111) 354282
(220) 2022 01 20
(210) 538861
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) CHROBOT KAROLINA CZASU KROPLA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czasukropla
(540)
(591) niebieski, biały, zielony, żółty, ciemnożółty, jasnoszary,
ciemnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
26.04.01, 25.01.01, 29.01.15, 24.17.02
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie herbaty.
(111) 354280
(220) 2022 01 19
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE Jurajska BLACK TEA musssująca
(540)

(210) 538840

(591) niebieski, biały, zielony, różowy, czerwony, jasnoszary,
ciemnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 24.17.02, 25.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie herbaty.
(111) 354281
(220) 2022 01 20
(210) 538854
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) WŁOCH KAROLINA JUSTYNA, KOŚCIUK GRAŻYNA RAKSERVICE KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAK SERVICE SECURITY AGENCJA OCHRONY
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 24.17.02, 24.17.08, 26.11.01, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, Usługi medyczne.
(111) 354283
(220) 2022 01 25
(210) 538999
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) CENDROWSKI ANDRZEJ, CENDROWSKI MAREK,
CENDROWSKI MARIUSZ AMAR CENDROWSCY SPÓŁKA CYWILNA,
Kruklanki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMAR
(510), (511) 6 Drut, Drut nieelektryczny pleciony, Drut ze stali, Druty na liny, Drut metalowy [metale nieszlachetne], Druty naciągowe
z metalu, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Wiązania z drutu, Przewody drutowe z metali nieszlachetnych, nieelektryczne, Metalowe przewody drutowe do wiązania przedmiotów, Przewody nieelektryczne
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, Sprężyny z metalu,
Sprężyny [drobnica metalowa], 7 Maszyny do wyrobu drutów, Maszyny do formowania drutu, Wiertła górnicze, Świdry górnicze, Maszyny dla górnictwa, Sita do ziemi [maszyny], Sita [maszyny lub części
maszyn], Przesiewacze, Maszyny do przesiewania, Instalacje do przesiewania, Maszyny do przesiewania ziemi, Urządzenia do przesiewania kamienia [maszyny], Wałki przesiewające [części do maszyn],
Sprężyny [części maszyn], Sprężyny amortyzujące do maszyn, Separatory sitowe wibracyjne [maszyny], Sita stosowane w przemyśle
celulozowym [części maszyn], Sita stosowane w przemyśle papierniczym [części maszyn], Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewacze
do oddzielania żwiru [części maszyn], Przesiewacze do sortowania
rudy [części do maszyn], Przesiewacze do sortowania skał [części
do maszyn], Gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach górniczych.
(111) 354284
(220) 2022 01 25
(210) 539000
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Warszawie
(540)

(591) czarny, żółty, czerwony, biały
(531) 03.09.16, 24.01.09, 24.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24,
29.01.14
(510), (511) 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony dóbr materialnych i osób, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ochrona obiektów za pośrednictwem
zdalnych systemów monitorowania, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi
zabezpieczania budynków, Służby bezpieczeństwa podczas imprez

(591) biały, granatowy, zielony, czerwony
(531) 02.01.10, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 28.05.99
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem
ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem,
Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
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pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie
z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure,
Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie
ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie,
Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udziałem
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi
badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet,
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi
psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi
saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie
higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej,
Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro,
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów,
Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów,
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia.

(111) 354285
(220) 2022 01 25
(210) 539003
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój lekarz w Warszawie
(540)

(591) biały, zielony, granatowy, zielony
(531) 02.01.10, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 28.05.99
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem
ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem,
Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie
z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure,
Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie
ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie,
Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udziałem
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepeł-
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nosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi
badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet,
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi
psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi
saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie
higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej,
Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro,
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów,
Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów,
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia.

(111) 354286
(220) 2022 01 25
(210) 539049
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój lekarz w Warszawie
(540)

(591) biały, czerwony, granatowy, zielony
(531) 02.01.10, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 28.05.99
(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z leczeniem
ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem,
Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie
z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure,
Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie
ciała, Przychodnie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie,
Terapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udziałem
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi
badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik medycznych, Usługi
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet,
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi
psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi
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saun, Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi w zakresie
higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej,
Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla
zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro,
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów,
Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów,
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zooterapia.

(111) 354287
(220) 2022 01 26
(210) 539080
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sunvibe
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy
diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające
glukozę, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające
lecytynę, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Lecznicze napoje mineralne, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne w formie
napojów, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty medyczne
do odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Dodatki odżywcze,
Napoje witaminizowane, Błonnik pokarmowy.
(111) 354288
(220) 2022 01 26
(151) 2022 06 03
(441) 2022 02 14
(732) BARTUŚ KAROLINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVEMYSHOES
(540)
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nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, Wynajem nieruchomości,
Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, 37 Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, Usługi budowlane, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo].

(111) 354290
(220) 2022 01 31
(210) 539241
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polanowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLINA NOTECI
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 354291
(220) 2022 01 31
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra paczka
(540)

(210) 539242

(210) 539093

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 09.09.05, 02.09.01, 02.09.19
(510), (511) 25 Obuwie, Paski, Rękawiczki, 40 Wyrób produktów
na zamówienie, Usługi szewskie [produkcja na zamówienie], Robótki
ręczne [produkcja na zamówienie], Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież.
(111) 354289
(220) 2022 01 31
(210) 539215
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) IDEA NIERUCHOMOŚCI ADAM I ŁUKASZ WAŚKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Idea Nieruchomości
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Agencje
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych

(591) zielony, jasnoszary
(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22,
10.03.10, 10.03.11
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Użytkowe programy komputerowe
do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające zamówienie produktów
spożywczych, których termin przydatności zbliża się ku końcowi,
do samodzielnego odbioru w sklepie stacjonarnym, 35 Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi w zakresie zamówień produktów spożywczych online na wynos oraz z dostawą na miejsce,
Usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i na-
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siona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż,
makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek 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 spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe
i soki owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa,
gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, desery mleczne, desery owocowe,
desery jogurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane
z produktów mlecznych, desery na bazie sztucznego mleka, zupy,
gotowe dania z makaronu, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, dania gotowe z wegetariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, gotowe do spożycia przekąski składające się głownie
z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek,
kanapki, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki kukurydziane,
gotowe pizze, popcorn, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, 42
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa
[SaaS] związane ze sprzedażą i dostawą towarów, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] umożliwiające zamówienie produktów spożywczych, których termin przydatności zbliża się ku końcowi, do samodzielnego odbioru w sklepie stacjonarnym.

(111) 354292
(220) 2022 01 31
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dp
(540)

(210) 539243

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.23,
10.03.10, 10.03.11, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Użytkowe programy komputerowe
do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające zamówienie produktów
spożywczych, których termin przydatności zbliża się ku końcowi,
do samodzielnego odbioru w sklepie stacjonarnym, 35 Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi w zakresie zamówień produktów spożywczych online na wynos oraz z dostawą na miejsce,
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Usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż,
makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek 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 spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe
i soki owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa,
gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki gotowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, desery mleczne, desery owocowe,
desery jogurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane
z produktów mlecznych, desery na bazie sztucznego mleka, zupy,
gotowe dania z makaronu, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, dania gotowe z wegetariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, gotowe do spożycia przekąski składające się głownie
z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek,
kanapki, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki kukurydziane,
gotowe pizze, popcorn, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, 42
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa
[SaaS] związane ze sprzedażą i dostawą towarów, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] umożliwiające zamówienie produktów spożywczych, których termin przydatności zbliża się ku końcowi, do samodzielnego odbioru w sklepie stacjonarnym.

(111) 354293
(220) 2022 01 07
(210) 538499
(151) 2022 05 18
(441) 2022 01 31
(732) SZUBERT ANNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COSEL
(510), (511) 24 Aksamit, Brokat, Drogiet [tkaniny]:, drukowane tkaniny perkalowe, Drukowane tkaniny w belach, Dżersej [materiał],
Dzianina, Dzianiny z przędzy wełnianej, Dzianiny z przędzy bawełnianej, Dzianiny z przędzy jedwabnej, Dżins [tkanina], Dzianiny
z przędzy z włókna chemicznego, Filc, Flanela [tkanina], Fular [tkanina], Gaza [tkanina], Jedwab, Jedwab [tkanina], Jedwab sztuczny, Kaliko [perkal], Tkaniny lniane, Marabut [materiał], Materiały
do produkcji odzieży, Materiały do tapicerki, Materiały tekstylne
do produkcji odzieży, Materiały tkane do foteli, Materiały tkane
do mebli, Materiały tkane do poduszek, Materiały tkane na sofy,
Moleskin [tkanina], Muślin, Płótna, Podszewki [tkaniny], Polar wykonany z poliestru, Polar wykonany z polipropylenu, Rzadkie
płótno, Szenila, Tafta [tkanina], Tekstylia używane jako podszewki
do odzieży, Tiul, Tkanina filcowa, Tkanina konopna, Tkaniny bawełniane, Tkaniny [bele], Tkaniny bawełniane inne niż izolacyjne,
Tkaniny do tapicerki, Tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, Tkaniny do użytku przemysłowego, Tkaniny drukowane, Tkaniny dziane, 24, tkaniny jedwabne, Tkaniny jedwabne do szablonów
drukarskich, Tkaniny jedwabne do mebli, Tkaniny koronkowe, Tkaniny lniane, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkaniny mieszane
na bazie jedwabiu, Tkaniny mieszane z jedwabiu i bawełny, Tkaniny
mieszane z jedwabiu i wełny, tkaniny na koszule, Tkaniny nieprzemakalne, Tkaniny poliestrowe, Tkaniny sztruksowe, Tkaniny ubraniowe, Tkaniny z jedwabiu inne niż izolacyjne, Tkaniny z dzianiny
bawełnianej, Tkaniny z bawełny, Tkaniny wełniane, Tkaniny w rolkach, Tkaniny z aksamitu, Tkaniny z kaszmiru, Tkaniny z meszkiem,
Tkaniny z przędzy jedwabnej, Tkaniny z satyny, Tkaniny z syntetycznych włókien, Tkaniny z wełny, Tkaniny z wiskozy, Tkaniny z włókien
mieszanych, Fizelina, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tkaniny ze sztucznego jedwabiu, Koce jedwabne,
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Tkaniny z ręcznie przędzonego jedwabiu, Tkaniny mieszane z konopi i jedwabiu, Wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, Kołdry wypełnione jedwabiem, Jedwabne koce na łóżka, Tekstylia do druku
cyfrowego, 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież,
Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież],
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież],
Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana,
Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież],
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne
części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry,
Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule
codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule
wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami,
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie,
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne],
Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico
-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy
[alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy],
Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry,
Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze],
Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie
płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki,
Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane,
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki,
Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki
z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki
ze sztucznego filtra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby,
Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki
jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież],
Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych
zabaw przebieranych.

(111) 354294
(151) 2022 05 31

(220) 2021 02 08
(441) 2022 02 14

(210) 524283
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(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW LUKSUSOWE KABANOSY Z DROBIEM NA 100g
PRODUKTU 154g MIĘSA BEZ barwników fosforanów PRODUKT
BEZGLUTENOWY ŹRÓDŁO BIAŁKA
(540)

(591) biały, czarny, szary, zielony, czerwony, żółty
(531) 05.01.05, 05.07.02, 24.01.05, 25.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 29 wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(111) 354295
(220) 2021 07 24
(210) 531964
(151) 2022 05 26
(441) 2021 09 13
(732) POLSKIE MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, biały
(531) 26.01.16, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, piwo,
produkty piwowarskie, preparaty do przygotowywania napojów,
preparaty do sporządzania likierów, soki warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda gazowana, woda i napoje mineralne,
woda stołowa, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 Sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków
w tym przez Internet, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkoworekreacyjny-
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mi, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków
ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą,
prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych
i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, pokazy towarów, pokazy mody w celach
handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowo
-eksportowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem
baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy
radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych
w celach handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, gastronomicznych i hotelowych, Organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych, Organizacja konkursów w celach
reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kart rabatowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi w zakresie
kart lojalnościowych, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie oceny marek oraz firm, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Prowadzenie
salonów samochodowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organizowanie
i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych,
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie
wystaw i targów z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i okolicznościowych, bali, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, festiwali
filmowych, festiwali muzycznych, festiwali o tematyce kulturalnej,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie:
edukacji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, organizowanie
wypoczynku, Usługi salonów fitness i klubów zdrowia w zakresie
poprawy kondycji fizycznej, Organizowanie i prowadzenie szkoleń
specjalistycznych w zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu obsługującego
w/w obiekty, usługi galerii i salonów wystawienniczych, wynajem
sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i telefoniczny, publikacje
elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych,
usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja
filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie,
usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu osób, przedmiotów natury, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, organizowanie festiwali tematycznych, 43
Hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych
podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, Usługi
realizowane w gastronomii, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia,
mityngi, narady, szkolenia, Wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, Usługi cateringowe, opieka nad dziećmi podczas czasowej nieobecności rodziców.

(111) 354296
(220) 2021 06 23
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) MIZERSKI MICHAŁ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYXON

(210) 530749

Nr 35/2022

(540)

(591) szary, ciemnoszary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 15.01.24
(510), (511) 37 Usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlanej, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi w zakresie napraw i dokonywania remontów
urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu, usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, automatycznych stacji paliw oraz środków
transportu, automatyczna dystrybucja paliw płynnych i gaz.
(111) 354297
(220) 2021 08 12
(210) 532707
(151) 2022 02 24
(441) 2021 10 25
(732) WADOWSKA IRENA KRYSTYNA, Marcówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WI
(540)

(531) 26.11.05, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.13,
24.17.02, 24.17.25
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Hologramy, Magnesy dekoracyjne,
Publikacja elektroniczne do pobrania, 16 Afisze i plakaty, Broszury,
Diagramy, Fiszki (materiały piśmienne), Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Książeczki do dekorowania, Książki, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Nalepki, naklejki (materiały piśmienne), Notatniki, Ołówki, Periodyki (czasopisma), Pieczątki
z adresem, Podkładki pod biurko, Pojemniki na ołówki, Publikacje
drukowane, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Ulotki, Etykiety z kartonu i papieru, Plansze, 28 Gra w domino, Gry, Gry planszowe, Gry
towarzyskie, Karty do gry, Kości do gry, Piłki do gier i zabaw, Gry memory (gry pamięciowe), Gry karciane, Gry quizowe, Gry polegające
na budowaniu, Zabawki, Woreczki wypchane ziarenkami na oczy, 41
Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne (pokazy), Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizowanie konkursów (edukacja, rozrywka), Organizowanie loterii,
Produkcja filmów innych niż reklamowe, Przekazywanie know-how
(szkolenia), Sprawdziany edukacyjne, Udostępnianie filmów on-line
nie do pobierania, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Usługi w zakresie oświaty, Pisanie piosenek.
(111) 354298
(220) 2021 11 26
(210) 537128
(151) 2022 05 02
(441) 2022 01 17
(732) BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) REVITALUM
(510), (511) 3 Sztuczne paznokcie, Utwardzacze do paznokci, Emalie do paznokci, Zmywacze do paznokci, Żel do paznokci, Odżywki
do paznokci, Rozjaśniacze do paznokci, Kosmetyki do paznokci,
Krem do skórek wokół paznokci, Proszek do polerowania paznokci,
Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty do pielęgnacji paznokci, Papier ścierny do paznokci, Lakiery nawierzchniowe do paznokci,
Klej do utwardzania paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci,
Preparaty do wzmacniania paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci, Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Środki do usuwania
skórek wokół paznokci, Środki do usuwania paznokci żelowych, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Lakiery do paznokci w pisaku, Odżywki utwardzające
do paznokci [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
Olejek do skórek wokół paznokci, Kleje do mocowania sztucznych
paznokci, Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom,
Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 5 Preparaty
do dezynfekcji paznokci, Preparaty do leczenia grzybicy paznokci,
Przeciwgrzybicze preparaty dermatologiczne do paznokci.
(111) 354299
(220) 2021 12 20
(210) 537928
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) GULAREK LESZEK FOCUS ENGINEERING, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMI SAFE INDUSTRIAL SOLUTIONS
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 Automaty przemysłowe stosowane do produkcji,
Roboty przemysłowe, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty
transportowe, Mechanizmy robotyczne do transportu, Mechanizmy
robotyczne do przenoszenia, Roboty do przenoszenia przedmiotów
obrabianych, Roboty przemysłowe do formowania tworzyw sztucznych, Roboty przemysłowe do obróbki tworzyw sztucznych, Manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, Roboty
przemysłowe [mobilne], Zespoły robotów przemysłowych działających w układzie, Przenośniki, Maszyny rolkowe [przenośniki], Przenośniki łańcuchowe, Przenośniki wibracyjne, Przenośniki śrubowe,
Ciągłe przenośniki pionowe, Pionowe przenośniki kubełkowe, Pionowe przenośniki kubełkowe zawierające pomosty taśmowe, Pionowe
przenośniki kubełkowe wyposażone w wieżyczki podające, Rurowe
przenośniki pneumatyczne, Ruchome platformy [elektryczne], Ruchome platformy [podnoszenie], Maszyny do pakowania, Maszyny
do przetwórstwa zboża, Maszyny do przetwórstwa warzyw, Maszyny do przetwórstwa owoców, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu spożywczego, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu ciężkiego, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu samochodowego,
Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu farmaceutycznego, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu elektrotechnicznego, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu drzewnego, Maszyny i urządzenia rolnicze, 9 Urządzenia zdalnego sterowania, Roboty do nadzoru
bezpieczeństwa, Roboty laboratoryjne, Roboty edukacyjne, Oprogramowanie, Oprogramowanie do zarządzania robotami, Oprogramowanie do zarządzania stacjami zrobotyzowanymi, Oprogramowanie do zarządzania systemami zrobotyzowanych magazynów,
Oprogramowanie logistyczne, Oprogramowanie przemysłowe,
Sterowniki automatyki przemysłowej: oprogramowanie do automatyzacji fabryki, Automatyczne systemy sterowania dostępem, 37 Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Naprawa maszyn, Instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, 42 Usługi inżynieryjne, Kalibrowanie
[pomiary], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Prace
badawczo rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
Projektowanie systemów komputerowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi
doradcze w dziedzinie technologii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
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lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Platforma jako usługa [PaaS],
Opracowywanie projektów technicznych, Konstrukcyjne (Projektowanie-), Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego,
Usługi projektowania konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, Projektowanie maszyn przemysłowych, Opracowywanie
maszyn przemysłowych, Projektowanie wspomagane komputerowo
dla procesów produkcyjnych, Doradztwo technologiczne, Technologiczne badania projektowe, Usługi analizy technologicznej, Usługi technologiczne w zakresie produkcji, Usługi doradcze dotyczące
badań technologicznych, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Obliczenia
wytrzymałościowe metodę MES (FEM), Integracja automatyki przemysłowej, Integracja systemów i sieci komputerowych.

(111) 354300
(220) 2021 12 27
(210) 538097
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 24
(732) DACHTERSKI ROBERT, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rebel Soul
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, Nakrycia
głowy, Obuwie, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Stroje kąpielowe monikini, Spodnie, Skarpetki, Bikini, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paskami
(odzieżą), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paskami (odzieżą), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paskami skórzanymi
(odzieżą), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paskami skórzanymi (odzieżą), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z perfumami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami planszowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami planszowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kartami do gry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kartami do gry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z aplikacjami do pobrania na smartfony, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z aplikacjami do pobrania na smartfony, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze świeczkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze świeczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mydłem do skóry, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mydłem do skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze strojami kąpielowymi monikini, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze strojami kąpielowymi monikini, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spodniami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze spodniami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skarpetkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skarpetkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dywanami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wycieraczkami pod drzwi
z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wycieraczkami pod drzwi z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wycieraczkami pod drzwi z kauczuku
naturalnego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wycieraczkami pod drzwi z kauczuku naturalnego, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obrazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrazami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronnymi okularami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochronnymi okularami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z okularami przeciwsłonecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z okularami przeciwsłonecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bidonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bidonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z broszkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z broszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościelami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pościelami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zegarkami na rękę, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami na rękę, Usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z tacami papierowymi, do użytku domowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tacami papierowymi, do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z talerzami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z talerzami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z saszetkami
biodrowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z saszetkami
biodrowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z flagami z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z flagami
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z brelokami do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z brelokami
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kocami na kanapę,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kocami na kanapę, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z portfelami skórzanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z portfelami skórzanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kalendarzami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskorolkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskorolkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskami surfingowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z deskami surfingowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wrotkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wrotkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z otwieraczami
do butelek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z otwieraczami
do butelek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z magnesami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z magnesami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami [paskami] do noszenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami [paskami] do noszenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bikini, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z bikini.

35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38
obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-Iine z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(111) 354301
(220) 2019 03 15
(210) 497230
(151) 2022 05 31
(441) 2022 01 31
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piosenka dla Ciebie
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne,

(111) 354302
(220) 2020 09 28
(210) 518894
(151) 2022 05 06
(441) 2022 01 03
(732) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z trawy robi murawę!
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla fotografii.
(111) 354303
(220) 2020 10 06
(210) 519166
(151) 2022 05 26
(441) 2022 01 31
(732) PRZETWÓRSTWO RYBNE ŁOSOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włynkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOSOŚ USTKA
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, żółty, biały
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetwory rybne.
(111) 354304
(220) 2020 12 02
(151) 2022 05 31
(441) 2021 10 18
(732) OCHNIO JAKUB, Zgłobice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY ACCESS TEAM

(210) 521681
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(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.20
(510), (511) 37 usługi w zakresie prac wysokościowych, czyszczenie za pomocą dostępu linowego (alpinizm przemysłowy), budowa
za pomocą dostępu linowego (alpinizm przemysłowy), usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi w zakresie montażu i demontażu
konstrukcji na wysokości, usługi wycinki drzew za pomocą dostępu
linowego, usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych za pomocą dostępu linowego, usługi w zakresie dokonywania przeglądów
środków ochrony indywidualnej, usługi w zakresie modernizacji linii
napowietrznych, usługi w zakresie serwisowania turbin wiatrowych,
usługi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,
41 kursy szkoleniowe, usługi instruktażowe i szkoleniowe, kształcenie ustawiczne, wszystkie wyżej wymienione usługi w odniesieniu
do prac wysokościowych, czyszczenia za pomocą dostępu liniowego
(alpinizm przemysłowy), usług budowlanych, konstrukcyjnych, rozbiórkowych i wyburzeniowych, wynajmu narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego,
usług w zakresie montażu i demontażu konstrukcji na wysokości,
usług wycinki drzew za pomocą dostępu linowego, usług w zakresie
zabezpieczeń antykorozyjnych za pomocą dostępu linowego, usług
w zakresie dokonywania przeglądów środków ochrony indywidualnej, usług w zakresie modernizacji linii napowietrznych, usług w zakresie serwisowania turbin wiatrowych oraz usługi z wykorzystaniem
bezzałogowych statków powietrznych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa jaskiniowego, ratownictwa kataklizmowego, autoratownictwa w systemie SRT i DRT, pierwszej pomocy, wspinaczki,
technik linowych alpinizmu przemysłowego, technik improwizowanych, szkolenia służb mundurowych., 42 badania konstrukcji za pomocą alpinizmu przemysłowego, kontrola i badanie za pomocą
alpinizmu przemysłowego, badania niszczące NDT, badania sił, naprężeń, pomiary wytrzymałości.
(111) 354305
(220) 2021 03 12
(210) 526053
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) FINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AgriWrap
(510), (511) 17 Folia polipropylenowa, inna niż do pakowania.
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kary, Automatycznie sterowane [bez operatora] traktory do przeładunku materiałów, Automatycznie sterowane [bez operatora] wózki
do przeładunku materiałów, Bagażniki do zakładania na pojazdy, Bagażowe (Wózki-), Ciągniki siodłowe, Ciężarówki, Ciągniki siodłowe
z naczepą, Ciągniki elektryczne [pojazdy], Ciągniki do ładunków,
Ciągniki do celów rolniczych, Ciągniki, Chłodzone przyczepy, Ciężarówki przemysłowe, Ciężarówki transportowe, Ciężarówki wywrotki ze sztywną ramą, Ciężarówki z kubłem wyciągu pochyłego,
Ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, Cysterny [pojazdy lądowe],
Karawany, Kampery, Gokarty, Mikrobusy, Motocykle, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy pomocy drogowej, Pojazdy przemysłowe, Przyczepy kempingowe, Przyczepy drogowe, Samochody, Samochody
hybrydowe, 35 Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe,
Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk
dotyczących badań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analizy danych badań rynkowych, Analizy badań rynkowych, Prognozy rynkowe, 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki,
prawa publicznego i spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, Usługi
szkolenia zawodowego, Publikowanie czasopism elektronicznych,
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów,
Publikowanie fotografii, Publikowanie druków, również w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie elektronicznej
w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie
magazynów konsumenckich, Publikowanie multimedialne książek,
Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi dziennikarskie.

(111) 354307
(220) 2021 12 30
(210) 538297
(151) 2022 05 18
(441) 2022 01 31
(732) ISKRA-NOWISZEWSKA ALEKSANDRA KANCELARIA
ADWOKACKA AISKRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIskra
(540)

(111) 354306
(220) 2021 12 27
(210) 538102
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 24
(732) TCHORZ RYSZARD AUTODORADCA, Czerlejno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Autodoradca Poznań Ryszard Tchorz
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.07
(510), (511) 12 Pojazdy, Części i akcesoria do pojazdów, Pojazdy
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Pojazdy elektryczne, Pojazdy kierowane automatycznie, Pojazdy hybrydowe,
Badania i analizy techniczne dotyczące diagnostyki pojazdów samochodowych, Autobusy, Autobusy z napędem elektrycznym, Auto-

(591) szary, złoty, brązowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.12,
29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Publikacje drukowane, 41
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi
edukacyjne związane z biznesem, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie,
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie książek, czasopism, Pu-
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blikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie podręczników
dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie tekstów, 45
Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi doradcze związane z prawami
konsumenta [doradztwo prawne], Usługi prawne dotyczące licencji,
Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi
monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne dotyczące praw
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne świadczone w związku z procesami
sądowymi, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania
umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie
pomocy prawnej.

(111) 354308
(220) 2015 12 18
(210) 450657
(151) 2022 05 30
(441) 2016 03 29
(732) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asseco
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe, kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, komputery stacjonarne i przenośne, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane, drukarki i inne urządzenia drukujące zawarte
w tej klasie, kompletne panele wizyjne oraz ich elementy, stacje dysków optycznych, skanery, plotery, modemy komputerowe, modemy
komputerowe w standardzie PCMCIA, modemy komputerowe zewnętrzne USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń służących do przewodowego lub bezprzewodowego dostępu
do sieci komputerowych, w tym Internetu, monitory, klawiatury,
czytniki, rzutniki pisma, wskaźniki laserowe, zasilacze, faksy, adaptery komunikacyjne, centrale telefoniczne, urządzenia do odtwarzania
dźwięku i obrazu, maszyny biurowe zawarte w tej klasie, bankomaty,
magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, dyskietki,
dyski CD, dyski twarde, karty sieciowe, moduły pamięci, oprogramowanie komputerowe, osprzęt sieciowy, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne, 35 doradztwo specjalistyczne
w sprawach prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, systematyzacja
i pozyskiwanie danych do elektronicznych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji
handlowych w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych,
urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pośrednictwo w zakresie pozyskiwania i i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich oraz komputerowego
zarządzania plikami, dzierżawa maszyn biurowych, informacja o powyższych usługach, doradztwo w zakresie sprzętu przetwarzającego
dane, maszyn biurowych, 36 leasing (usługi w zakresie finansowania
zakupów na raty) sprzętu komputerowego, oprogramowania,sieci
komputerowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, usługi w zakresie zarządzania majątkiem w tym
majątkiem wspólnym, usługi doradcze w zakresie obrotu majątkiem,
usługi w zakresie obrotu majątkiem nieruchomym, inwestycje kapitałowe, doradztwo finansowe, usługi w zakresie tworzenia kapitału
i nakładów kapitałowych, organizowanie funduszy, przeprowadzanie operacji finansowych na zlecenie osób trzecich, usługi w zakresie
koordynacji i nadzoru w sprawach finansowych, analizy finansowe,
informacja o powyższych usługach, 37 instalacja, konserwacja i naprawy komputerów, maszyn liczących, sprzętu przetwarzającego
dane, sieci komputerowych, osprzętu komputerowego, urządzeń
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elektrycznych i elektronicznych, usługi w zakresie instalacji okablowania do urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w budynkach, w tym do systemów klimatyzacji oraz sieci komputerowych,
informacja o powyższych usługach, pośrednictwo w zakresie instalowania, aktualizacji i naprawy sprzętu komputerowego, 38 telekomunikacja, transmisja danych, przesyłanie informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, dzierżawa urządzeń do przesyłania danych,
informacja o powyższych usługach, doradztwo w zakresie urządzeń
do przesyłania danych, 42 projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania,
sieci komputerowych, programowanie komputerów lub sprzętu
przetwarzającego dane, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, wypożyczanie komputerów, techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, archiwizacja elektronicznych baz danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz
danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, informacja o powyższych usługach, pośrednictwo w zakresie: projektowania, ekspertyz i rozwoju sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, programowania komputerów, aktualizacji oprogramowania komputerowego, powielania oprogramowania komputerowego,
odzyskiwania danych komputerowych, wypożyczania komputerów,
archiwizacji elektronicznych baz danych, usług w zakresie utrzymywania komputerowych baz danych, usług w zakresie odzyskiwania
utraconych danych z komputerowych baz danych .

(111) 354309
(220) 2021 12 20
(210) 537920
(151) 2022 06 01
(441) 2022 01 31
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AminoAgro
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Chemicznie zmienione nawozy złożone, Dodatki glebowe [nawożenie], Fosforany [nawozy], Mieszanki nawozów, Mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu,
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Nawóz
na bazie chlorku potasu, Nawóz na bazie chlorku amonowego, Nawóz
na bazie azotanu amonowego, Nawóz naturalny, Nawóz na bazie siarczanu potasu, Nawóz na bazie siarczanu amonowego, Nawóz w formie
stałej, Nawóz z azotanem sodu, Nawóz z superfosfatu wapniowego,
Nawozy, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy azotowe, Nawozy
biologiczne, Nawozy bez zawartości chloru, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy do gleby
i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy do trawy lub terenów trawiastych,
Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy naturalne, Nawozy,
nawozy do trawników, nawozy do trawy, Nawozy o kontrolowanym
uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, Nawozy organiczne, Nawozy potasowe, Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Nawozy
użyźniające glebę, Nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, Nawozy zawierające związki azotu, Nawozy złożone, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy, Płynne nawozy, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Podwójny lub potrójny superfosfat [nawóz],
Potas kalcynowany [nawozy], Powłoki do nasion [nawóz], Preparaty
do nawożenia, Preparaty do nawożenia gleby, Preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, Preparaty do nawożenia pogłównego
[humus] do trawników, Nawozy dla rolnictwa, Sole [nawozy], Środki
do nawożenia ogrodu [nawozy], Substancje chelatowe do użytku jako
nawozy do listowia roślin, Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej
formie do użytku w rolnictwie, Syntetyczne nawozy, Nawozy do użyźniania gleby, Superfosfaty [nawozy], Chemiczne środki wspomagające
do użytku w rolnictwie, Chemikalia używane w rolnictwie, Chemikalia
do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Nawozy dla rolnictwa,
Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wy-
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jątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu
produktów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu
produktów rolnych, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku
rolniczego, Środki chemiczne stosowane w leśnictwie, Biostymulatory stanowiące preparaty odżywcze dla roślin, Naturalne i syntetyczne
czynniki wspomagające wzrost roślin, Odżywki dla roślin, Preparaty
do regulacji wzrostu roślin, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, Preparaty do wzmacniania roślin, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty
odżywcze dla roślin, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Produkty
mineralne do użytku w hodowli roślin, Środki chemiczne do ochrony
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki ochrony
roślin przeciw patogenom, Środki regulujące wzrost roślin do użytku
rolniczego, Środki wzmacniające dla roślin, Substancje do pobudzania wzrostu roślin, Humus, Pokrycia humusowe, Chemiczne preparaty
do uzdatniania gleby, Chemiczne preparaty do wzbogacania gleby,
Dodatki chemiczne do gleby, Dodatki glebowe, Materiały poprawiające kondycję gleby, Mineralne preparaty do użyźniania gleby, Organiczne proszki i preparaty do ulepszania gleby, Polepszacze do gleby,
Preparaty chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], Preparaty do odżywiania gleby, Preparaty poprawiające kondycję gleby,
Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów
ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu
produktów ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, Środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciwpasożytniczych, Środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], Podłoża hodowlane dla roślin, Podłoża hodowlane do ogrodnictwa, Preparaty chemiczne zabezpieczające przed
śniecią zbożową, 5 Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Środki
chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], Środki chemiczne dla leśnictwa
[insektycydy], Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Środki chwastobójcze, Preparaty grzybobójcze do stosowania
w ogrodnictwie, Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze do użytku
w rolnictwie, Fungicydy, Fungicydy biologiczne, Insektycydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Środki przeciw pasożytom, Pestycydy,
Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze, Biopestycydy
rolnicze, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty
chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania
pleśni, Preparaty do tępienia larw, Preparaty hamujące rozwój larw,
Herbicydy, Herbicydy biologiczne, Herbicydy do użytku w rolnictwie,
Preparaty do niszczenia robactwa, Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do niszczenia
szkodników, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, Środki
do tępienia szkodników.

Przedłużenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 081596
(111) 167739
(111) 167932
(111) 168321

(180) 2032 09 14
(180) 2032 09 02
(180) 2032 05 06
(180) 2032 05 16

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 37: usługi związane
z budową i remontami budynków
i mieszkań, w tym: malowanie
i naprawa instalacji elektrycznych,
grzewczych, hydraulicznych, ro-

(111) 168344
(111) 169219
(111) 171085
(111) 256214

(180) 2032 10 08
(180) 2032 08 05
(180) 2032 08 12
(180) 2032 03 29

(111) 256960 (180) 2032 03 06

(111) 259217 (180) 2032 08 03
(111) 262822 (180) 2032 04 11
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boty dekarskie, wypożyczanie
narzędzi i sprzętu budowlanego,
nadzór techniczny budowlany
i remontowy.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu towarów obejmujących: obuwie, w tym buty
do sypialni, klapeczki, kozaczki,
muszkieterki, szpileczki, bieliznę
damską i męską, bieliznę erotyczną, bieliznę i stroje intymne,
gorsety, kostiumy, koszule nocne,
zestawy lateksowe, paski do pończoch, podwiązki, paski na biust
i pod biodra, pończochy, rajstopy,
materiały i akcesoria erotyczne,
rękawiczki, portfele, torebki; 38:
przesyłanie za pomocą komputera informacji tekstowej i obrazowej dotyczącej towarów wymienionych w klasie 35.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: leki dla ludzi, leki
pomocnicze i wspierające, leki
w płynie, maści do celów farmaceutycznych, leki przeciw
zaparciom, leki uspokajające,
środki przeczyszczające, środki
przeciwbólowe, bandaże higieniczne, gaza opatrunkowa, gazy
dla celów medycznych, gąbka
do ran, plastry do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, bakteriologiczne, bakteryjne i biologiczne
preparaty do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, artykuły spożywcze dla
niemowląt, środki odkażające, środki sanitarne do celów
leczniczych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki do mycia,
czyszczenia i higieny zwierząt,
szampony dla psów, środki kosmetyczne dla zwierząt; 31: karma dla zwierząt, karma sucha dla
zwierząt, karma konserwowa dla
zwierząt, produkty do hodowli
zwierząt, jadalne kości, produkty do żucia dla zwierząt, gryzaki
i sztuczne kości, ściółka dla zwierząt, żwirki dla kotów, produkty,
ziarna i nasiona rolnicze, ogrodnicze i leśne, żywe zwierzęta.
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(111) 263023 (180) 2032 08 20 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: preparaty do mycia,
czyszczenia i higieny zwierząt,
szampony dla psów, środki kosmetyczne dla zwierząt; 31: karma dla zwierząt, karma sucha
dla zwierząt, karma konserwowa
dla zwierząt, substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt,
produkty do hodowli zwierząt,
jadalne kości, produkty do żucia
dla zwierząt, gryzaki i sztuczne
kości, ściółka dla zwierząt, żwirki
dla kotów, żywe zwierzęta.
(111) 263498 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263938 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264296 (180) 2032 08 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264925 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265217 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 270459 (180) 2032 10 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 274205 (180) 2032 08 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 288583 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 296612 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości.

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 529564
(210) 493033
(210) 498777
(210) 508146
(210) 509334
(210) 529750
(210) 531203
(210) 531757
(210) 532646
(210) 534230
(210) 536700
(210) 536701
(210) 537235
(210) 534499

U
ZT19/2019
U
U
ZT10/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 534502
(210) 535301
(210) 537454
(210) 537503
(210) 537627
(210) 538156
(210) 538251
(210) 540197
(210) 540662
(210) 540660
(210) 538570
(210) 541360
(210) 539936

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 536332
(210) 537253
(210) 513578
(210) 532718

U
U
ZT26/2020
ZT41/2021

(210) 534084
(210) 536100
(210) 538392
(210) 538622

ZT46/2021
U
U
U

(210) 538738
(210) 539035
(210) 539114
(210) 539115
(210) 539136
(210) 539822
(210) 539848
(210) 539898
(210) 540017
(210) 540191
(210) 540254
(210) 540365
(210) 540677
(210) 540923
(210) 541050
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 541187
(210) 541616
(210) 541903
(210) 541904
(210) 542316
(210) 542320
(210) 542350
(210) 542885
(210) 540397
(210) 538735
(210) 542317
(210) 542318
(210) 542319
(210) 542321
(210) 542325

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 085316 A. Wykreślono: OUTOTEC (FILTERS) OY, LAPPEENRANTA, Finlandia; Wpisano: Metso Minerals Oy, Tampere,
Finlandia.
(111) 085316 A. Wykreślono: Metso Minerals Oy, Tampere, Finlandia; Wpisano: Metso Outotec Finland Oy, Tampere,
Finlandia.
(111) 099871 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919;
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158.
(111) 118935 A. Wykreślono: „CAPRICORN” SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska; Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo,
Szwecja.
(111) 167912 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW
CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Bytom,
Polska 003525915; Wpisano: HANPOL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytom,
Polska 003525915.
(111) 217514 A. Wykreślono: IVG INSTITUTIONAL FUNDS
GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Niemcy; Wpisano: NNC REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 389246194.
(111) 250052 A. Wykreślono: BRIJU 1920 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno, Polska 081173482; Wpisano: BRIJU 1920 LIMITED, Nikozja, Cypr.
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(111) 250988 A. Wykreślono: „CAPRICORN” SPÓŁKA AKCYJNA,
Świebodzice, Polska; Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo,
Szwecja.
(111) 252131 A. Wykreślono: ŚLIWKA MARTA ICM, Warszawa,
Polska 519587489; Wpisano: MM SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 388173949.
(111) 252422 A. Wykreślono: BURDA PUBLISHING POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 252631 A. Wykreślono: KOTAS MARLENA PROSPER,
Gdańsk, Polska 190567831; Wpisano: MAREK KOTAS PROSPERIA,
Gdańsk, Polska 190407582.
(111) 255797 A. Wykreślono: SAFECONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano:
PRAGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 389231181.
(111) 258934 A. Wykreślono: AGNIESZKA CZYRNEK-USTUPSKA, CZYRNEK-USTUPSKA AGNIESZKA OKKO, Dąbrowa Górnicza,
Polska 242867970; Wpisano: CZYRNEK-USTUPSKA AGNIESZKA OKKO
AGNIESZKA CZYRNEK-USTUPSKA, Sosnowiec, Polska 242867970.
(111) 259100 A. Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191.
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(111) 279635 A. Wykreślono: AGRAMUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 147472140; Wpisano: SOC OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 366011780.
(111) 279636 A. Wykreślono: AGRAMUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 147472140; Wpisano: SOC OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 366011780.
(111) 279637 A. Wykreślono: AGRAMUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 147472140; Wpisano: SOC OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 366011780.
(111) 289792 A. Wykreślono: CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA,
Ciernie, Polska; Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo, Szwecja.
(111) 290655 A. Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191.
(111) 308417 A. Wykreślono: R-GOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Ostróda,
Polska 365129350; Wpisano: R-GOL MARCIN RADZIWON SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Górka, Polska 365129350.

(111) 260470 A. Wykreślono: KOTAS MARLENA PROSPER,
Gdańsk, Polska 190567831; Wpisano: MAREK KOTAS PROSPERIA,
Gdańsk, Polska 190407582.

(111) 308865 A. Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205.

(111) 262822 A. Wykreślono: ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski,
Polska 100884645; Wpisano: ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 100884645.

(111) 312376 A. Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.

(111) 263023 A. Wykreślono: ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski,
Polska 100884645; Wpisano: ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 100884645.
(111) 269411 A. Wykreślono: ZWIĄZEK PRZEWOŹNIKÓW OSOBOWYCH OPOLANIE, Opole, Polska 530939280; Wpisano: STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW OSOBOWYCH „OPOLANIE”, Opole,
Polska 530939280.
(111) 271670 A. Wykreślono: KOTAS MARLENA PROSPER,
Gdańsk, Polska 190567831; Wpisano: MAREK KOTAS PROSPERIA,
Gdańsk, Polska 190407582.
(111) 272703 A. Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 277434 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia
5 lipca 2017 r., sygn. akt I Nc 403/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –
Krzyków Gabrieli Morawiec z dnia 29 czerwca 2018 r., sygn. akt
Km 395/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Bagiński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 456/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Tomasza Piątka zamieszkałego w Kielcach.”

(111) 312378 A. Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 314455 A. Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205.
(111) 314605 A. Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 340670 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 340671 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 340672 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 340673 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 341133 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
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(111) 341376 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 341672 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 343886 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 345863 A. Wykreślono: MOKOSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kazuń Nowy, Polska 147183340; Wpisano: MOKOSH DIDIUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kazuń Nowy, Polska 147183340.
(111) 348353 A. Wykreślono: FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 388723798.
(111) 348389 A. Wykreślono: FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 388723798.
(111) 348995 A. Wykreślono: FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 388723798.
(111) 348996 A. Wykreślono: FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 388723798.
(111) 348997 A. Wykreślono: FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 384568734; Wpisano: VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 388723798.

Rejestracja międzynarodowa
uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1204717
(540) Resanta
(511) 7, 8, 9, 11
(732) Shanghai Fengsheng Consulting Co., Ltd.,
20H, 855 South Pudong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone (CN)
(151) 2021 11 23
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1334781
(540) EGYPT SKY
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 28
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”, BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2016 09 14
(441) 2017 04 03
(581) 2017 03 16
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(540) R
(111) 1482575
(531) CFE: 27.05.21
(511) 18, 25, 37
(732) Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.,
No. 178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District,
Chongqing (CN)
(151) 2019 06 03
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1517780
(540) 21 RUE SAINT-GUILLAUME
(511) 3
(732) Karl Lagerfeld B.V.,
Herengracht 182, NL-1016 BR Amsterdam (NL)
(151) 2020 10 28
(441) 2020 12 28
(581) 2020 12 10
(111) 1529526 (540) NOS BRASSEURS ONT DU TALENT (511) 32, 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS
DES CENTRES LECLERC,
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2020 03 26
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1536786
(540) MINHAI
(511) 6
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.24, 28.03.00
(732) HEBEI MINHAI PIPE FITTING CO., LTD, Bianwuduan (National
Road 205), Yanshan County, Cangzhou City, Hebei Province (CN)
(151) 2021 11 19
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1545210
(540) upax
(511) 2
(531) CFE: 05.03.04, 27.05.01
(732) SUZHOU KINGSWOOD EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.,
No. 989 Chunshen Road, Huangdai Town, Xiangcheng District,
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 06 02
(441) 2020 08 31
(581) 2020 08 13
(540) EBRAINS
(111) 1570655
(531) CFE: 26.05.01, 26.11.13
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(732) EBRAINS, Rue du Trône 98, B-1050 Bruxelles (BE)
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(151) 2021 11 29
(111) 1598072
(540) LUXCYBER
(511) 37
(531) CFE: 27.05.17
(732) Holiian Mykola Volodymyrovych,
vul. Morozna, bud. 37, kv. 52, Lviv 79066 (UA);
Diakovych Andrii Dmytrovych,
vul. Volodymyra Velykoho, bud. 83, kv. 106, Lviv 79053 (UA)
(151) 2021 03 22
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1630538
(540) AiOO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35, 37
(732) Aioo Holding, AS, Ūdens iela 12-111, LV-1007 Rīga (LV)
(151) 2021 09 27
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1630894
(540) Anona
(511) 9
(732) 70mai Co.,Ltd., Room 2220, the Second Building,
No. 588 Zixing Road, Minhang District, 200241 Shanghai (CN)
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(151) 2021 09 08
(111) 1630899
(540) Taibel
(511) 9
(531) CFE: 27.05.01
(732) 70mai Co.,Ltd., Room 2220, the Second Building,
No. 588 Zixing Road, Minhang District, 200241 Shanghai (CN)
(151) 2021 09 08
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1631040
(540) BE PART
(511) 18, 24, 25
(732) Tom Tailor GmbH, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg (DE)
(151) 2020 12 10
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1631123
(540) PHYLGREEN MIRA
(511) 1
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.
Unipersonal, Alcalá, 498, planta 2, E-28027 Madrid (ES)
(151) 2021 06 29
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1631128
(540) AUSTRAL
(511) 12
(732) RENAULT s.a.s, 13-15 Quai Alphonse le Gallo,
F-92100 Boulogne-Billancourt (FR)
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(151) 2021 10 18
(111) 1631218
(540) Getic
(511) 35
(732) GETIC, SIA, Satiksmes iela 6, LV-3401 Liepāja (LV)
(151) 2021 08 26
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
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(111) 1631550
(540) We service. You drive. TRUCK BUDDY
powered by LKW WALTER
(531) CFE: 14.07.09, 15.07.01, 18.01.07,
26.11.08, 27.05.10, 29.01.13
(511) 36, 37, 39
(732) LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG,
IZ NÖ-Sud, Straße 14, Objekt 15, A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2021 07 26
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09

(111) 1633600
(540) CAPTURE
(511) 19, 27
(732) UNILIN B.V., Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke (BE)
(151) 2021 10 19
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16

(111) 1631627
(540) ZAUBERER
(511) 30
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(151) 2021 10 14
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09

(111) 1633624
(540) quality culture
(511) 9, 16, 35, 41, 42
(531) CFE: 04.05.03, 27.05.01
(732) qualityculture GmbH, c/o Colab Fribourg,
Route de la Fonderie 2, CH-1700 Fribourg (CH)
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(151) 2021 05 21

(111) 1631628
(540) SUNNY GLOW
(511) 30
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(151) 2021 10 14
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1631698
(540) COVER MORE GROUND
(511) 12
(732) Monahan Products, LLC,
276 Weymouth Road, Rockland, MA 02370 (US)
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(151) 2021 10 28
(111) 1631806
(540) VERABON
(732) Heinrichsthaler Milchwerke GmbH,
Großröhrsdorfer Str. 15, 01454 Radeberg (DE)
(151) 2021 09 30
(441) 2021 12 27

(511) 29
(581) 2021 12 09

(540) Toffifee DOUBLE CHOCOLATE
(111) 1631826
(531) CFE: 01.01.10, 05.07.06, 08.01.19,
(511) 30
26.04.16, 26.11.05, 27.05.10, 29.01.15
(732) August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlin (DE)
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(151) 2021 10 28
(111) 1631925
(540) SAKO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) SHENZHEN SAKO SOLAR CO., LTD., 608 Building C, He-Xi
Huang Gang Ling Industrial Park, Hangcheng Area,
Taoyuan Community, Xixiang, Baoan, Shenzhen City,
517100 Guangdong Province (CN)
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(151) 2021 07 15
(111) 1631951
(540) GOLDEN ELEPHANT MOŽUMS
(531) CFE: 03.02.01, 05.05.20,
(511) 30
26.07.04, 27.01.06, 27.05.17, 29.01.14
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(151) 2021 09 29
(540) ABBEN
(111) 1631952
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.17
(511) 32
(732) UNIBEN JOINT STOCK COMPANY, No. 32 VSIP II-A Street No. 30,
Vietnam-Singapore Industrial Park II-A, Vinh Tan Ward,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province (VN)
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(151) 2021 08 24
(111) 1632522
(540) POSTI
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(511) 30
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(151) 2021 10 14
(540) B
(111) 1632526
(511) 7, 8
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01
(732) Fujian Bingguang Abrasive Technology Co., Ltd.,
No. 205, tail village, Lantian village, Jinfeng town, Changle district,
Fuzhou City, Fujian Province (CN)
(151) 2021 11 12
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16

(111) 1633616
(540) NHOOD
(511) 35, 36, 38, 39, 42
(732) NHOOD HOLDING, Business Pôle les Prés,
18 rue Denis Papin, F-59650 VILLENEUVE-D’ASCQ (FR)
(151) 2021 06 14
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16

(111) 1633637
(540) Your Body
(531) CFE: 27.03.02, 27.05.10
(511) 5, 29, 30, 32, 35
(732) IDC-FOOD, s.r.o., Jabloňová 238, CZ-503 03 Holohlavy (CZ)
(151) 2020 10 20
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633724
(540) UNI-T
(531) CFE: 24.17.01, 27.05.01
(511) 9
(732) UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.,
No. 6, Gong Ye Bei 1st Road, Songshan Lake National High-tech
Industrial Development Zone, Dongguan City,
Guangdong Province (CN)
(151) 2021 08 27
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633756
(540) BEDROCK
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) Poddar Tyres Limited, 35, New Marine lines,
Sir Vithaldas Thakersey Marg, 5-d, Court chambers,
Maharashtra, Mumbai-400020 (IN)
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(151) 2021 09 14
(111) 1633792
(531) CFE: 05.01.05, 26.01.03
(511) 42
(732) Skrypka Oleksandr Mykolaiovych,
vul. Shovkovychna 13/2, kv. 118, Kyiv, 21 01021 (UA)
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(151) 2021 09 10
(111) 1633794
(540) XAOMA NOMAD ENERGY
(531) CFE: 17.01.02, 24.15.01, 25.01.25, 27.05.01
(511) 32, 33
(732) Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Asia Su Kompaniyasy”, Promyshlennaya zona Severnaya, proezd 11,
zdanie 54/1, Kokshetau, 020006 Akmolinskaya oblast’ (KZ)
(151) 2021 10 15
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633808
(531) CFE: 01.03.01, 05.07.02, 26.11.03
(511) 1
(732) Agrofertrans LTD,
Leonard House, 5-7 Newman Road, Bromley Kent BR1 1RJ (GB)
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(151) 2021 09 10
(111) 1633970
(540) ILE DE FRANCE MINI ROLL
(531) CFE: 08.03.08, 18.03.21,
(511) 29
19.03.05, 26.04.05, 26.05.01, 27.05.01
(732) SAVENCIA SA,
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY FRANCE (FR)
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(151) 2021 10 11
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 24
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników patentowych
w poz. nr:

2415

Postołek Elżbieta Maria

Olkusz

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

1464

Wilamowska-Maracewicz Elżbieta Joanna

Ożarów Mazowiecki

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

3041

Kulpiński Jerzy

Sanok

