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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 20 marca 2023 r. Nr ZT12

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

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

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

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

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

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

(510) – wykaz towarów i/lub usług

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

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

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

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

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

(559) – inny 

(571) – opis znaku

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

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

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

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

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

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

(210) 501588 (220) 2019 06 27
(731) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

Alwernia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART CleanAir

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 1 środki zabezpieczające przed wilgocią inne niż 
farby, preparaty do impregnowania, preparaty wchłaniające 
wilgoć jako produkty chemiczne, preparaty zapobiegające 
powstawaniu plam, środki zabezpieczające przed wilgo-
cią inne niż farby, preparaty do impregnowania, preparaty 
wchłaniające wilgoć jako produkty chemiczne, preparaty 
zapobiegające powstawaniu plam – wszystkie w postaci za-
wierającej nanocząstki metali, 3 środki do czyszczenia, mycia 
i konserwacji powierzchni, środki i preparaty do czyszcze-
nia, szorowania, mycia, wybielania, prania, usuwania plam, 
odtłuszczania, neutralizacji, środki do usuwania kamienia, 
środki i preparaty do renowacji, konserwacji, pielęgnacji po-
wierzchni, środki do nabłyszczania, pastowania, preparaty 
antystatyczne, środki do czyszczenia, mycia i konserwacji 
powierzchni, środki i preparaty do czyszczenia, szorowania, 
mycia, wybielania, prania, usuwania plam, odtłuszczania, 
neutralizacji, środki do usuwania kamienia, środki i prepara-
ty do renowacji, konserwacji, pielęgnacji powierzchni, środki 
do nabłyszczania, pastowania, preparaty antystatyczne – 
wszystkie w postaci zawierającej nanocząstki metali, 5 środki 
biobójcze, środki dezynfekcyjne, środki i preparaty bakte-
riobójcze, grzybobójcze, środki i preparaty do zwalczania 
szkodników, środki biobójcze, środki dezynfekcyjne, środki 
i preparaty bakteriobójcze, grzybobójcze, środki i preparaty 
do zwalczania szkodników – wszystkie w postaci zawierają-
cej nanocząstki metali.

(210) 519810 (220) 2020 10 22
(731) EGZOTIC-ROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) EGZOTIC ROOM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów: rękawice, prepara-
ty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, urządzenia pomiarowe, maty grzewcze, kable grzewcze, 
pompy i filtry wody, spryskiwacze, zraszacze, worki i pudełka 
transportowe, urządzenia oświetleniowe, oprawy oświetle-
niowe, biżuteria, odzież, nakrycia głowy, maski na twarz, ar-
tykuły dekoracyjne, szkło i porcelana, materiały drukowane, 
książki, albumy, poradniki, e-booki.

(210) 521096 (220) 2020 11 19
(731) KĘDZIERSKI ROBERT, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)

(540) LT-1
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich sto-
pów: cyfry i litery z wyjątkiem czcionek, figurki i statuetki, 
kółka sprężyste do kluczy, łańcuszki i złącza do łańcuszków, 
nity, ćwieki jako gwoździe ozdobne, emblematy do pojaz-
dów, medale okolicznościowe, breloki i znaczki firmowe 
odlewane z metalu, wyroby artystyczne z brązu, emblematy 
z cermetalu (spieki metalowo - ceramiczne), 35 usługi im-
portowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego 
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia 
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, poprzez agentów 
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących 
towarów: wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, su-
rowce lub półprodukty z metali szlachetnych, stopy metali 
szlachetnych, wyroby z metali szlachetnych i pokrywane 
nimi, upominki reklamowe, grawertony, emblematy, stickfix,  
samoprzylepne naklejki, breloki i znaczki firmowe, otwie-
racze do butelek, medale okolicznościowe, długopisy, pió-
ra, flagi, koszulki, czapki, parasole, modele samochodów,  
emblematy do pojazdów, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych i promocyjnych, doradztwo i pomoc w zakresie  
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi badania rynku, kompletowanie upominków rekla-
mowych na zamówienie, 40 drukarnie, usługi poligraficzne, 
skład fotograficzny, druk sitowy, druk offsetowy, tampodruk, 
fotonadruki na dowolnym materiale, fotochemigrafia, odle-
wanie metali, obróbka metali, tworzyw sztucznych i cerami-
ki: frezowanie, polerowanie, szlifowanie, toczenie, powleka-
nie metali, galwanizacja, grawerowanie, sortowanie odpa-
dów i surowców wtórnych, recykling odpadków i odpadów.

(210) 533921 (220) 2021 09 14
(731) DUVAL WŁODZIMIERZ P.W. DUVAL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bajkowy Ogród Światła

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Breloki do kluczy nie z metalu, Figurki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Grzebienie,  
Kosmetyczki na przybory toaletowe, Kubki, Kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, Naczynia ceramiczne, Naczy-
nia na napoje, Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany, 
Podkładki, Skarbonki, Stroiki na świece, Statuetki z porcela-
ny, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Termosy, 28 Gry, Gry 
planszowe, Gry towarzyskie, Karty do gry, Figurki do zaba-
wy i akcesoria do nich, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,  
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Piłki plażowe, Zabawki wypchane, Klocki edukacyjne, Ozdo-
by choinkowe, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Lalki, 
Zabawki dmuchane, Układanki [puzzle], Skakanki, Latawce, 
Pozytywki (zabawki), Zabawki muzyczne, Upominki dla go-
ści w formie drobnych zabawek, Marionetki, Piłki gumowe, 
Bąki [zabawki], Zabawki do ściskania, Misie pluszowe, Zabaw-
kowe zestawy wiaderek z łopatkami, Zabawki typu mobile  
[ruchome zabawki do zawieszania nad łóżeczkami niemow-
ląt], Samochody do zabawy, Figurki do zabawy, Zabawki na-
kręcane, Jo-jo [zabawki do gry], Artykuły papierowe na przy-
jęcia, Papierowe czapeczki na przyjęcia, 41 Nauczanie, Kształ-
cenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi 
parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe dostarczane w lub w związku z parkami tema-
tycznymi, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Przedstawienia sceniczne na żywo, Wystawianie 
spektakli na żywo, Usługi parków tematycznych w dziedzinie 
rozrywki, Zabawa, Publikacje multimedialne, Przedstawienia 
teatralne, Przedstawienia muzyczne, Usługi rozrywkowe 
na żywo, Usługi rozrywkowe, Organizowanie konkursów 
o charakterze rozrywkowym, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów tematycznych [szkolenie].

(210) 539515 (220) 2022 02 07
(731) LULU PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lulu PRDN
(510), (511) 9 Nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych 
i nieruchomych, Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do organizacji danych, Elektroniczne aparaty 
i przyrządy do celów szkoleniowych i edukacyjnych, Nadaj-
niki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, Urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, Programy telewizyjne, filmy oraz audycje 
radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, ta-
śmy video, taśmy magnetycznej lub dysków optycznych, 
Zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 Materiały 
piśmienne, Papier, Karton, Aktówki jako artykuły biurowe, 
Albumy do wklejania, Almanachy jako roczniki, Artykuły biu-
rowe (z wyjątkiem mebli), Atlasy, Bilety, Biuletyny informacyj-
ne, Bloki jako artykuły papiernicze, Bloki do pisania, Bloki ry-
sunkowe, Arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, 
Drukowane rozkłady, Etykiety nie z materiału tekstylnego, 
Figurki jako statuetki z papieru mâché, Formularze jako blan-
kiety i druki, Gazety, Indeksy, Skorowidze, Kartki grające z ży-
czeniami, Kartki z życzeniami, Karty do kolekcjonowania inne 
niż do gier, Karty pocztowe, Katalogi, Kokardy papierowe, 
Komiksy, Koperty jako artykuły piśmienne, Koperty na butel-
ki z kartonu lub papieru, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane, Naklejki jako materiały piśmienne, Notatniki jako 
notesy, Okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, Opako-
wania do butelek z tektury lub papieru, Papier do pisania jako 
papier listowy, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy jako 
materiały piśmienne, Papier srebrny, Papier świecący, Papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, Podkładki do pisania 
z klipsem, Podręczniki jako książki, Podstawki na stół papie-
rowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, Rysunki jako ryciny, 
Segregatory jako artykuły biurowe, Serwetki papierowe, Sko-
roszyty, Skoroszyty na dokumenty, Szablony jako artykuły 
piśmienne, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy samoprzy-
lepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku do-
mowego, Teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, Teczki 
z notatnikiem, Torebki do pakowania jako koperty i woreczki 
z papieru, Ulotki, Zakładki do książek, Zawiadomienia jako ar-
tykuły papiernicze, Zeszyty, Druki, Kalendarze, Afisze, plakaty, 

Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, Książki, Broszury, 
Materiały piśmienne, Papeterie, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, 35 Usługi w zakresie reklamy, Organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, Wynajem i sprzedaż miej-
sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-
kazu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w ce-
lach reklamowych, Agencje reklamowe, Badania marketingo-
we, Badania rynku mediów i reklamy, Usługi badania opinii 
publicznej, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 38 Agencje informacyjne, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i wi-
dowisk rozrywkowych, programów informacyjnych, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i ob-
razu, Rozpowszechnianie programów i informacji za pośred-
nictwem sieci informatycznych, sieci teleinformatycznych 
i przekazu satelitarnego, Transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, 41 Rozrywka, Działalność kulturalna, Naucza-
nie, Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, au-
dycji radiowych, Produkcja filmów dokumentalnych, repor-
taży, programów telewizyjnych, Organizacja teleturniejów, 
Organizowanie loterii, Organizacja nauczania, Nauczanie ko-
respondencyjne, Usługi obsługi technicznej i menedżerskiej 
produkcji telewizyjnej i filmowej, Usługi wynajmu dekoracji, 
kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów roz-
rywkowych, sprzętu telewizyjnego, radiowego, filmowego, 
kinematograficznego, Usługi wynajmowania studia nagra-
niowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmo-
wych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Informacja 
o rozrywce, edukacji, rekreacji, Edukacja za pośrednictwem 
telewizji, radia, sieci komputerowej, Montaż programów ra-
diowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Montaż taśm wideo, Usłu-
gi w zakresie programów telewizyjnych i radiowych, Usługi 
w zakresie telewizyjnych i radiowych programów rozryw-
kowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań 
wideo i nagrań dźwiękowych, Organizowanie, produkcja 
i prezentacja widowisk, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, Organizowanie konkursów w zakresie 
edukacji lub rozrywki, 45 Zarządzanie prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi, Zarządzanie prawami własności in-
telektualnej, Licencjonowanie praw własności intelektualnej, 
Licencjonowanie praw autorskich i praw pokrewnych.

(210) 539516 (220) 2022 02 07
(731) LULU PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lulu Production
(510), (511) 9 Nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych 
i nieruchomych, Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do organizacji danych, Elektroniczne aparaty 
i przyrządy do celów szkoleniowych i edukacyjnych, Nadajniki 
i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, Urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, 
obrazu, Programy telewizyjne, filmy oraz audycje radiowe 
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, ta-
śmy magnetycznej lub dysków optycznych, Zapisane nośniki 
obrazu, dźwięku i informacji, 16 Materiały piśmienne, Papier, 
Karton, Aktówki jako artykuły biurowe, Albumy do wklejania, 
Almanachy jako roczniki, Artykuły biurowe (z wyjątkiem me-
bli), Atlasy, Bilety, Biuletyny informacyjne, Bloki jako artykuły 
papiernicze, Bloki do pisania, Bloki rysunkowe, Arkusze z ce-
lulozy regenerowanej do pakowania, Drukowane rozkłady, 
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Etykiety nie z materiału tekstylnego, Figurki jako statuetki z pa-
pieru mâché, Formularze jako blankiety i druki, Gazety, Indek-
sy, Skorowidze, Kartki grające z życzeniami, Kartki z życzeniami, 
Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty pocztowe, 
Katalogi, Kokardy papierowe, Komiksy, Koperty jako artykuły 
piśmienne, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Materia-
ły do rysowania, Materiały drukowane, Naklejki jako materiały 
piśmienne, Notatniki jako notesy, Okładki, obwoluty jako arty-
kuły papiernicze, Opakowania do butelek z tektury lub papie-
ru, Papier do pisania jako papier listowy, Papier pergaminowy, 
Papier przebitkowy jako materiały piśmienne, Papier srebrny, 
Papier świecący, Papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, 
Podkładki do pisania z klipsem, Podręczniki jako książki, Pod-
stawki na stół papierowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, 
Rysunki jako ryciny, Segregatory jako artykuły biurowe, Ser-
wetki papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty na dokumenty, Sza-
blony jako artykuły piśmienne, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Teczki na dokumenty jako artykuły biu-
rowe, Teczki z notatnikiem, Torebki do pakowania jako koperty 
i woreczki z papieru, Ulotki, Zakładki do książek, Zawiadomie-
nia jako artykuły papiernicze, Zeszyty, Druki, Kalendarze, Afi-
sze, plakaty, Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, Książki, 
Broszury, Materiały piśmienne, Papeterie, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, 35 Usługi w zakresie reklamy, Organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, Wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw 
w celach reklamowych, Agencje reklamowe, Badania marke-
tingowe, Badania rynku mediów i reklamy, Usługi badania opi-
nii publicznej, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 38 Agencje informacyjne, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk 
rozrywkowych, programów informacyjnych, Usługi: emisji te-
lewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, Roz-
powszechnianie programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych, sieci teleinformatycznych i przekazu sa-
telitarnego, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 
41 Rozrywka, Działalność kulturalna, Nauczanie, Organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
Produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, Organizacja teleturniejów, Organizowanie loterii, 
Organizacja nauczania, Nauczanie korespondencyjne, Usługi 
obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, Usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów 
oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, sprzętu telewizyj-
nego, radiowego, filmowego, kinematograficznego, Usługi 
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji 
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organi-
zacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, Edukacja 
za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, Mon-
taż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, 
Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Montaż 
taśm wideo, Usługi w zakresie programów telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie telewizyjnych i radiowych programów 
rozrywkowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, na-
grań wideo i nagrań dźwiękowych, Organizowanie, produkcja 
i prezentacja widowisk, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Organizowanie konkursów w zakresie eduka-
cji lub rozrywki, 45 Zarządzanie prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi, Zarządzanie prawami własności intelektualnej, Li-
cencjonowanie praw własności intelektualnej, Licencjonowanie 
praw autorskich i praw pokrewnych.

(210) 539517 (220) 2022 02 07
(731) LULU PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.07
(510), (511) 9 Nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych 
i nieruchomych, Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do organizacji danych, Elektroniczne aparaty 
i przyrządy do celów szkoleniowych i edukacyjnych, Nadaj-
niki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, Urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, Programy telewizyjne, filmy oraz audycje 
radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, ta-
śmy video, taśmy magnetycznej lub dysków optycznych, 
Zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 Materiały 
piśmienne, Papier, Karton, Aktówki jako artykuły biurowe, 
Albumy do wklejania, Almanachy jako roczniki, Artykuły biu-
rowe (z wyjątkiem mebli), Atlasy, Bilety, Biuletyny informacyj-
ne, Bloki jako artykuły papiernicze, Bloki do pisania, Bloki ry-
sunkowe, Arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, 
Drukowane rozkłady, Etykiety nie z materiału tekstylnego, 
Figurki jako statuetki z papieru mâché, Formularze jako blan-
kiety i druki, Gazety, Indeksy, Skorowidze, Kartki grające z ży-
czeniami, Kartki z życzeniami, Karty do kolekcjonowania inne 
niż do gier, Karty pocztowe, Katalogi, Kokardy papierowe, 
Komiksy, Koperty jako artykuły piśmienne, Koperty na butel-
ki z kartonu lub papieru, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane, Naklejki jako materiały piśmienne, Notatniki jako 
notesy, Okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, Opako-
wania do butelek z tektury lub papieru, Papier do pisania jako 
papier listowy, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy jako 
materiały piśmienne, Papier srebrny, Papier świecący, Papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, Podkładki do pisania 
z klipsem, Podręczniki jako książki, Podstawki na stół papie-
rowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, Rysunki jako ryciny, 
Segregatory jako artykuły biurowe, Serwetki papierowe, Sko-
roszyty, Skoroszyty na dokumenty, Szablony jako artykuły 
piśmienne, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy samoprzy-
lepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku do-
mowego, Teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, Teczki 
z notatnikiem, Torebki do pakowania jako koperty i woreczki 
z papieru, Ulotki, Zakładki do książek, Zawiadomienia jako ar-
tykuły papiernicze, Zeszyty, Druki, Kalendarze, Afisze, plakaty, 
Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, Książki, Broszury, 
Materiały piśmienne, Papeterie, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, 35 Usługi w zakresie reklamy, Organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, Wynajem i sprzedaż miej-
sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-
kazu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w ce-
lach reklamowych, Agencje reklamowe, Badania marketingo-
we, Badania rynku mediów i reklamy, Usługi badania opinii 
publicznej, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 38 Agencje informacyjne, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i wi-
dowisk rozrywkowych, programów informacyjnych, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i ob-
razu, Rozpowszechnianie programów i informacji za pośred-
nictwem sieci informatycznych, sieci teleinformatycznych 
i przekazu satelitarnego, Transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, 41 Rozrywka, Działalność kulturalna, Na-
uczanie, Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,  
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audycji radiowych, Produkcja filmów dokumentalnych, re-
portaży, programów telewizyjnych, Organizacja teleturnie-
jów, Organizowanie loterii, Organizacja nauczania, Naucza-
nie korespondencyjne, Usługi obsługi technicznej i mene-
dżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, Usługi wynajmu 
dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do ce-
lów rozrywkowych, sprzętu telewizyjnego, radiowego, filmo-
wego, kinematograficznego, Usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Informacja 
o rozrywce, edukacji, rekreacji, Edukacja za pośrednictwem 
telewizji, radia, sieci komputerowej, Montaż programów ra-
diowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Montaż taśm wideo, Usłu-
gi w zakresie programów telewizyjnych i radiowych, Usługi 
w zakresie telewizyjnych i radiowych programów rozryw-
kowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań 
wideo i nagrań dźwiękowych, Organizowanie, produkcja 
i prezentacja widowisk, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, Organizowanie konkursów w zakresie 
edukacji lub rozrywki, 45 Zarządzanie prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi, Zarządzanie prawami własności in-
telektualnej, Licencjonowanie praw własności intelektualnej, 
Licencjonowanie praw autorskich i praw pokrewnych.

(210) 541902 (220) 2022 04 11
(731) 4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) Kupo Worki
(510), (511) 35 Promowanie działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie 
działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospo-
darczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z na-
stępującymi towarami: preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, płyny dla psów, 
środki odstraszające insekty dla psów, środki do mycia psów 
[insektycydy], lecznicze szampany dla zwierząt domowych, 
maszynki do strzyżenia psów, gwizdki do przywoływania 
psów, obroże dla zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, okry-
cia dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], obroże dla 
zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, stroje 
dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], ko-
kardy dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domo-
wych, peleryny dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, 
obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje me-
dyczne, maski przeciw muchom dla zwierząt, wędzidła dla 
zwierząt, getry dla zwierząt, okrycia dla psów, buty dla psów, 
smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, parki 
(okrycia) dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów do-
mowych, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, 
gryzaki ze skóry surowej dla psów, koszyki dla psów, posłania 
dla psów, budy dla psów, budy dla psów [psie budy], klapki 
w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów, 
nie z metalu lub kamienia, posłania dla zwierząt, posłania 
dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, 
budki dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla psów, 
szczotki dla zwierząt domowych, niezmechanizowane po-
dajniki karmy dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, 
szczotki z włosia dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne 
kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla zwierząt, kar-
ma dla psów, kości dla psów, ściółka dla psów, suchary dla 

psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów 
[jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, kości do żucia 
dla psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o sma-
ku sera dla psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, karmy 
w puszce przeznaczone dla psów, karma dla psów biorących 
udział w gonitwach, mleko do stosowania jako artykuł spo-
żywczy dla psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla 
psów, ściółka dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwie-
rząt, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, solone ciast-
ka dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla 
zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje 
dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, 
pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, 
ciastka zbożowe dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwie-
rząt, herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne smakołyki dla 
zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, algarobilla [pasza dla 
zwierząt], herbatniki słodowe dla zwierząt, ciastka słodowe 
dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, podściółka 
dla zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla zwierząt, 
mieszanki paszowe dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt, 
pokarm dla zwierząt udomowionych, glony jako pasza dla 
zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, materiały na pod-
ściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, wzboga-
cane substancje odżywcze dla zwierząt, mleko w proszku 
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, nasio-
na roślin strączkowych [karma dla zwierząt], sól do lizania 
dla zwierząt Lizawka, proteiny pszeniczne do żywności dla 
zwierząt, mleko w proszku dla zwierząt domowych, jadalne 
produkty do żucia dla zwierząt domowych, żywność na ba-
zie owsa przeznaczona dla zwierząt, artykuły spożywcze dla 
zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt 
domowych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, 
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pro-
dukty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, smakołyki 
dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, 
papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domo-
wych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, 
karma dla ptaków domowych, artykuły spożywcze zawiera-
jące wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze za-
wierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, 
otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], drożdże do pasz dla 
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 543384 (220) 2022 05 25
 (310) 348990 (320) 2022 02 16 (330) IL
(731) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(540) (znak słowny)
(540) #SOKOVIBES
(510), (511) 3 kosmetyki, przybory toaletowe, perfumy, olejki 
do masażu, olejki eteryczne, produkty do makijażu, prepa-
raty i substancje niemedyczne do oczyszczania, pielęgna-
cji i utrzymywania kondycji skóry, preparaty i substancje 
niemedyczne do oczyszczania, pielęgnacji i utrzymywania 
kondycji paznokci, sztuczne paznokcie, kleje do paznokci 
sztucznych, lakier do paznokci, naklejki do paznokci, prepa-
raty i substancje niemedyczne do oczyszczania, pielęgnacji 
i utrzymywania kondycji włosów, substancje niemedyczne 
do oczyszczania, leczenia i pielęgnacji zębów i dziąseł, środki 
do czyszczenia zębów, sole do kąpieli, mydła, dezodoranty, 
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środki zapachowe do użytku domowego, szminki, błyszczy-
ki, konturówki do ust, balsamy do ust, cienie do powiek, kred-
ki do oczu, konturówki w płynie, preparaty do makijażu oczu, 
tusze do rzęs, kredki do brwi, sztuczne rzęsy, róże do policz-
ków, podkłady pod makijaż, puder prasowany, puder sypki, 
mleczka do demakijażu, korektory, kolorowe kremy kosme-
tyczne wielokrotnego użytku, płatki kosmetyczne.

(210) 543737 (220) 2022 06 03
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sense Health Clinic
(510), (511) 44 Stomatologia, Usługi stomatologiczne, Usłu-
gi protetyki stomatologicznej, Usługi mobilnej opieki stoma-
tologicznej, Usługi opieki stomatologicznej, Usługi stomato-
logiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi stoma-
tologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stoma-
tologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi medyczne, 
Usługi: pomocy medycznej, chirurgii ogólnej, plastycznej, 
estetycznej i kosmetycznej, Usługi w zakresie diagnostyki 
chirurgicznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i anali-
zy], Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usłu-
gi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka,  
Chirurgia plastyczna, Domy dla rekonwalescentów, Fizjote-
rapia, Fizykoterapia, Kliniki medyczne, Lecznice (prywatne 
kliniki), Medyczna opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna, 
Sanatoria, Szpitale, Pomoc medyczna, Porady w zakresie 
farmakologii, Doradztwo medyczne w zakresie dermato-
logii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie 
immunologii, Doradztwo w zakresie urody, Implantacja 
(wszczepianie) włosów, Informacja medyczna, Konsultacje 
dotyczące kosmetyków, Konsultacje medyczne, Kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne 
usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykony-
wanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg lase-
rowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
Kuracje do włosów, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, 
Laserowe usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie tatuaży, 
Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie alergii, 
Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Leczenie w za-
kresie kontroli wagi ciała, Medyczna pielęgnacja stóp, me-
dyczne badania osób, Odbudowa włosów, Opieka medycz-
na i zdrowotna, Opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, Pielęgnacja urody, Planowanie 
i nadzorowanie diety, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo 
dietetyczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, 
Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Prowadzenie Pla-
cówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, 
Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub le-
czenia medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Sa-
lony piękności, Świadczenie usług medycznych, Udostępnia-
nie informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udzie-
lanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji pacjentom 
w zakresie zażywania leków, Udzielanie informacji zdrowot-
nej, Udzielanie informacji związanych z usługami medyczny-
mi, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, Udzielanie porad medycznych w zakresie re-
dukcji masy ciała, Usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, Usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, Usługi analiz medycznych związane z le-
czeniem pacjentów, Usługi badań krwi, Usługi badań me-
dycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi derma-

tologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi do-
radcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, 
Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze dotyczące urody, 
Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradcze 
w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie diete-
tyki, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], Usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w za-
kresie kontrolowania wagi, Usługi drenażu limfatycznego, 
Usługi ginekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi klinik 
zdrowia [medyczne], Usługi kosmetyczne, Usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosme-
tycznej pielęgnacji ciała, Usługi laserowego usuwania 
owłosienia, Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi lecz-
nicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w za-
kresie polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie 
usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane 
z odrastaniem włosów, Usługi lekarskie, Usługi manicu-
re i pedicure, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie pielęgniar-
stwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi 
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usłu-
gi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem krwi, Usługi mikrodermabrazji, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci 
rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, 
Usługi pielęgnacji urody, Usługi pomocy medycznej, Usłu-
gi poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, 
Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi terapeutycz-
ne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi 
w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie la-
serowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, 
Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakre-
sie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie 
odchudzania, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie planowania 
programów redukcji wagi, Usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry głowy, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, 
Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosie-
nia, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi 
zabiegów na cellulitu, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usu-
wanie cellulitu z ciała, Wykonywanie badań medycznych, 
Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wynajem sprzę-
tu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie instrumentów me-
dycznych, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, 
Wypożyczanie sprzętu medycznego, Zabiegi depilacyjne, 
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Za-
biegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi ko-
smetyczne dla włosów, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 543943 (220) 2022 06 09
(731) JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne systemów alarmowych, 
czyszczenie, naprawy i konserwacja systemów alarmowych, 
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 
w szczególności w formie zabezpieczenia technicznego, 
polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i sys-
temów alarmowych, konserwacji i naprawach systemów 
alarmowych, Usługi porządkowe sprzątanie i czyszczenie 
obiektów, 39 Transport, Transport (usługi nawigacji -), Usłu-
gi przewozu, Konwojowanie wartości pieniężnych oraz in-
nych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,  
45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, Działalność dochodzeniowo-detektywistycz-
na i ochroniarska w szczególności w formie bezpośredniej 
ochrony fizycznej, stałej lub doraźnej, polegającej na stałym 
dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwa-
rzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alar-
mowych, (monitoring wizyjny).

(210) 543944 (220) 2022 06 09
(731) JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.01, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne systemów alarmowych, 
czyszczenie, naprawy i konserwacja systemów alarmowych, 
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 
w szczególności w formie zabezpieczenia technicznego, 
polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i sys-
temów alarmowych, konserwacji i naprawach systemów 
alarmowych, Usługi porządkowe, sprzątanie i czyszczenie 
obiektów, 39 Transport, Transport (usługi nawigacji -), Usługi 
przewozu, Konwojowanie wartości pieniężnych oraz in-
nych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, 
45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, Działalność dochodzeniowo-detektywistycz-
na i ochroniarska w szczególności w formie bezpośredniej 
ochrony fizycznej, stałej łub doraźnej, polegającej na stałym 
dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwa-
rzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alar-
mowych, (monitoring wizyjny).

(210) 544009 (220) 2022 06 10
(731) WITKOWSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)

(540) LOOKBAN
(510), (511) 6 Szyny metalowe, Szyny stalowe, Metalowe 
szyny dekoracyjne, Metalowe szyny okienne, Tory [szyny] 
z metalu, Metalowe szyny do zawieszania obrazów, Sufitowe 
szyny zawieszeniowe wykonane z metalu, Metalowe szyny 
na kable [inne niż elektryczne], Sceny do występów mu-
zycznych składające się głównie z materiałów metalowych, 
Metalowe konstrukcje sceniczne, 7 Wciągarki z napędem 
elektrycznym, Wciągniki elektryczne, Elektryczne wciągniki 
linowe, Wciągniki ręczne samohamowne, Maszyny do wcią-
gania, Wciągniki z mechanizmem zapadkowym, 9 Ekrany 
projekcyjne, Ekrany filmowe, Projektory, Projektory kinowe, 
11 Urządzenia do oświetlenia scenicznego, 20 Sufitowe szy-
ny zawieszeniowe z materiałów niemetalowych, Rozsuwane 
szyny z tworzyw sztucznych do firanek, Karnisze, Karnisze 
do zasłon, Karnisze do firan, Metalowe karnisze, Karnisze 
(drążki) do firan i zasłon, Niemetalowe karnisze, 24 Zasłony 
(kotary), Kotary na drzwi [zasłony], Materiał pluszopodobny 
[tkanina], Tkaniny zbliżone do pluszowych [zasłony], Tkaniny 
bawełniane, Tkaniny ognioodporne, Tkaniny poliestrowe, 
Tkaniny przemysłowe, Tkaniny zasłonowe, Wzmacniane 
tkaniny [tekstylne], Ognioodporne tkaniny obiciowe, Tkaniny 
z wykończeniem ognioodpornym, Tkaniny do produkcji zasłon, 
Zasłony zaciemniające, Okotarowanie sceniczne, 37 Instalacja 
systemów oświetleniowych, Usługi montażu zasłon.

(210) 544471 (220) 2022 06 27
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ActiferolFe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne 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 pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
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do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, 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 spożyw-
cze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, In-
tymne 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 farma-
ceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, 
Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, 
Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i wetery-
naryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywno-
ści, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecz-
nicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Leczni-
cze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecz-
nicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty 
do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji wło-
sów, 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 medycz-
nych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farma-
ceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów me-
dycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-

menty odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], 
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła anty-
bakteryjne, 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, Na-
pary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasą-
czone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Na-
sączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone 
waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suple-
menty diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki 
elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazo-
we, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, 
Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty anty-
bakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobój-
cze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżyw-
cze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielę-
gnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, 
Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Pre-
paraty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne 
dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witami-
nowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami ślado-
wymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów me-
dycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kap-
sułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontakto-
wych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji za-
tok 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 anty-
bakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do sto-
sowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożnia-
jące górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], 
Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobój-
cze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfek-
cyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowe-
go, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania 
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środ-
ki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, 
Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi 
do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny oso-
bistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty 
mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suple-
menty prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żyw-
nościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, 
Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczni-
czy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycz-
nych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, 
Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów me-
dycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów 
medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkaża-
jące, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny 
do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
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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 medycz-
nych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół 
leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła 
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, 
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do prepara-
tów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybak-
teryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Arty-
kuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory 
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory banda-
ży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastycz-
ne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże ucisko-
we, Bandaże opatrunkowe, 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 podawa-
nia leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski 
medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta 
do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycz-
nych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochron-
ne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowa-
nia leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki 
do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojem-
ników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smocz-
ki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki 
do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do za-
strzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry le-
karskie, Wyroby medyczne mianowicie aplikatory do leków 
lub suplementów diety, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze 
do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, 
sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, 
Zawieszki do smoczków.

(210) 544473 (220) 2022 06 27
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUO STAWY MaxiFlex Glukozamina

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 

do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne 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 pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, 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 pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne  
[kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demaki-
jażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielę-
gnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpot-
ne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, 
Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki 
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetycz-
na, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele 
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczni-
czy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne prepa-
raty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, 
Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Arty-
kuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowa-
ne], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne 
[opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki 
antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna 
żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, 
Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów 
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medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilża-
jące, Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, 
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla 
dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kre-
my do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy far-
maceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople 
do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople wita-
minowe, 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 zio-
łowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki 
do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Leczni-
cze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze 
preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywa-
nia oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecz-
nicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje 
do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry 
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampo-
ny, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści 
lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożyw-
cze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność 
dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witamino-
we, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napo-
je stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napo-
je z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chustecz-
ki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty leczni-
cze, 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 leczni-
cze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jed-
norazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpa-
ski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Pre-
paraty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Prepara-
ty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmako-
logiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i sub-
stancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów 
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitami-
nowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm 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 oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-

lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia 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, Bandaże 
opatrunkowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów me-
dycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla 
dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, 
Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmie-
nia 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, Osłon-
ki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, 
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów me-
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dycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termo-
metry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Wyroby 
medyczne mianowicie aplikatory do leków lub suplemen-
tów diety, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów me-
dycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane 
puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki 
do smoczków.

(210) 544611 (220) 2022 06 30
(731) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYNCHRO-JET
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Ko-
smetyki, Kremy do twarzy i ciała, Serum do twarzy i ciała, 
Balsamy i lotiony do twarzy i ciała, Masło do ciała, Mleczka 
do twarzy i ciała, Toniki do ciała i twarzy, Wody kosmetyczne, 
Preparaty do demakijażu twarzy, Płyny micelarne, Prepara-
ty do oczyszczania twarzy, Pianki do oczyszczania twarzy, 
Kosmetyki do makijażu, Preparaty do włosów, Szampony, 
Preparaty do depilacji, Lakiery do paznokci, Preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, Olejki do celów kosmetycznych, Produk-
ty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, 
Środki do czyszczenia zębów, Środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, Preparaty kosmetyczne do higieny ciała, Żele, 
Kremy, Płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, Sole kąpielo-
we do celów innych niż lecznicze, Chusteczki kosmetyczne 
zawierające preparaty kosmetyczne, Antyperspiranty - przy-
bory toaletowe, Żele kosmetyczne, Pudry i talki kosmetycz-
ne, Maska do ciała w proszku do użytku kosmetycznego, 
Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, Maseczki do włosów, 
Maseczki do skóry - kosmetyki, Oczyszczające maseczki 
do twarzy, Maseczki nawilżające do skóry, Żelowe maseczki 
na oczy, Maseczki do ciała w kremie, Maski do twarzy, Ma-
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Maseczki 
do stóp do pielęgnacji skóry, Maseczki do rąk do pielęgnacji 
skóry, Żaden z wyżej wymienionych towarów przeznaczony 
do celów ginekologicznych, 5 Kosmetyki lecznicze, Kremy 
lecznicze, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medyczne-
go, Kremy lecznicze do stosowania na noc, Nasączone płatki 
lecznicze, Lecznicze środki do pielęgnacji skóry i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, Emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, Żele do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, Pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
Preparaty lecznicze dla skóry dzieci, Preparaty dla skóry ato-
powej, do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Tera-
peutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Kremy lecznicze 
do ochrony skóry, Peelingi - preparaty do użytku medyczne-
go, Produkty higieniczne dla kobiet, Lecznicze balsamy, Olej-
ki lecznicze, Olejki lecznicze do pielęgnacji skóry, Sole wód 
mineralnych, Leki wzmacniające, Toniki do celów medycz-
nych, Sole do kąpieli mineralnych, Preparaty do dezynfekcji 
rąk, Komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, Preparaty medyczne w postaci 
leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów 
do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądziko-
wej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem 
różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami 
łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, Ma-
seczki kosmetyczne, do celów medycznych, Żaden z wyżej 
wymienionych towarów przeznaczony do celów gineko-
logicznych, 10 Urządzenia kosmetyczne do wykonywania 
zabiegów mikronakłuwania skóry, przeznaczone specjalnie 
do celów medycznych, Urządzenia do masażu, Aparatura 
do mikrodermabrazji, Medyczne urządzenia do: dermabrazji, 

leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, 
sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, Urządzenia 
wykorzystujące laser frakcyjny, przeznaczone specjalnie 
do celów medycznych, Urządzenia wykorzystujące światło 
IPL, przeznaczone specjalnie do celów medycznych, Żaden 
z wyżej wymienionych towarów przeznaczony do celów 
ginekologicznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie następujących towarów: środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, kosmetyka, kremy do ciała i twarzy, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masło do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczko do twarzy 
i ciała, toniki do twarzy i ciała, termalna woda, wody kosme-
tyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów: szampony, produkty do depilacji, lakiery 
do paznokci i preparaty do pielęgnacji paznokci, olejki do ce-
lów kosmetycznych, produkty kosmetyczne zapewniające 
ochronę przeciwsłoneczną, środki do mycia zębów, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, żele, kremy, płyny i olejki 
pod prysznic i do kąpieli, sole do kąpieli nielecznicze, chu-
steczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, 
dezodoranty, antyperspiranty, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: żele kosme-
tyczne, pudry i talki kosmetyczne, maska do ciała w proszku, 
do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy, maseczki 
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczysz-
czające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, 
żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, ma-
seczki do twarzy do celów toaletowych, maseczki zwężające 
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielę-
gnacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakre-
sie następujących towarów: maseczki do rąk do pielęgnacji 
skóry, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie na-
stępujących towarów: przybory do pielęgnacji urody i urzą-
dzenia do pielęgnacji urody, w tym następujące produkty: 
urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urzą-
dzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarze-
niowych, środki do depilacji, przybory i urządzenia do pielę-
gnacji paznokci, prostownice i lokówki, urządzenia kosme-
tyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania 
skóry, aparaty do masażu, urządzenia do mikrodermabrazji, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów: urządzenia do leczenia cellulitu, urządzenia 
do elektrostymulacji, dermabrazję, aparat do jonoforezy, jo-
noforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego i lipolizy, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów: urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządze-
nia wykorzystujące światło IPL, środki do pielęgnacji włosów, 
Organizowanie targów handlowych, 41 Usługi edukacyjne, 
Prowadzenie kursów, seminariów i konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów, Na-
uczanie i szkolenie w zakresie metod zabiegów kosmetycz-
nych, Usługi edukacyjne w dziedzinie pielęgnacji urody i ko-
smetyki, Imprezy sportowe i kulturalne, Rozrywka, Publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych - nie do pobrania, Wszystkie wyżej wymienio-
ne usługi w dziedzinie pielęgnacji urody i kosmetyki, 44 Usługi 
w zakresie pielęgnacji urody, Usługi salonów piękności, w tym 
usługi wizażu, Usługi klinik medycyny estetycznej, Usługi w za-
kresie salonów fryzjerskich, Informacja i doradztwo dotyczące 
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych, Za-
biegi kosmetyczne, w tym manicure, pedicure i masaże, Usługi 
pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych.
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(210) 544660 (220) 2022 06 29
(731) XPERIENCE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XPERIENCE EVENTS

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 Transport podróżnych, Transport powietrz-
ny, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży,  
Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Rezerwa-
cja miejsc na podróże, Rezerwacja biletów na podróż, 
Transport, Transport pasażerski, Zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organi-
zowania wycieczek, 41 Organizowanie i obsługa konfe-
rencji, Prowadzenie konferencji, Organizowanie i obsługa 
kongresów, Prowadzenie kongresów, Organizowanie ba-
lów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizo-
wanie i prowadzenie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki.

(210) 544909 (220) 2022 07 08
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Warlock
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, krze-
sła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, fotele z ruchomym 
oparciem, poduszki na krzesła.

(210) 545246 (220) 2022 07 18
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Priest
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, krze-
sła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, fotele z ruchomym 
oparciem, poduszki na krzesła.

(210) 546733 (220) 2022 08 31
(731) PHU ANUBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁAD I DOM POGRZEBOWY Anubis

(531) 04.01.03, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 4 Znicze, 45 Usługi pogrzebowe, Organizowanie 
pogrzebów, prowadzenie zakładów pogrzebowych.

(210) 546763 (220) 2022 09 01
(731) GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA, 

Opole Lubelskie
(554) (znak przestrzenny)

(540) KRÓWKI GÓRALSKIE - RĘCZNIE KRZESANE ! LUXURY 
CREAM FUDGE POZNAJ SMAK LEGENDY MILCH 
BONBON

(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15, 06.03.01, 06.03.05, 06.01.02, 
06.01.04, 02.07.02, 02.07.04, 02.07.16, 26.13.25, 08.03.01, 
19.03.01, 19.03.09, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Cukierki, Krówki (cukierki).

(210) 546764 (220) 2022 09 01
(731) GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA, 

Opole Lubelskie
(554) (znak przestrzenny)
(540) KRÓWKI SANDOMIERSKIE LUXURY CREAM FUDGE 

KRÓWKI SANDOMIERSKIE MILCH BONBON

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 06.07.06, 06.07.25, 06.19.05, 
26.11.03, 26.11.07, 19.03.03, 19.03.25

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Cukierki, Krówki (cukierki).

(210) 546944 (220) 2022 09 07
(731) Loewe IP Holding Limited, Larnaca, CY
(540) (znak słowny)
(540) CENTURY OF EXCELLENCE
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elek-
tryczności, Roboty przemysłowe, Urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, Maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, Automaty do sprzedaży, Maszyny do-
zujące [inne niż automaty sprzedające], Elektryczne pistolety 
dozujące klej, Elektroniczne pojemniki do karmienia zwie-
rząt, Maszyny z gumą do żucia, Maszyny do dozowania my-
dła, Automaty sprzedające chłodnicze, Automaty sprzedają-
ce na żetony lub uruchamiane kodem cyfrowym, Prądnice 
prądu stałego, Dynama do rowerów, Generatory elektryczne 
do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Generatory wytwa-
rzające energię elektryczną z energii słonecznej, Przenośne 
generatory energii elektrycznej, Automatyczne maszyny 
do czyszczenia, Roboty do czyszczenia i polerowania pod-
łóg, Roboty do czyszczenia do celów domowych, Przemysło-
we zrobotyzowane maszyny do szycia, Zrobotyzowane piły 
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ręczne silnikowe, Zrobotyzowane mechanizmy do użytku 
w przetwórstwie warzyw, Zrobotyzowane mechanizmy 
do użytku w przetwórstwie owoców, Odkurzacze, Pistolety 
natryskowe [maszyny) do wyciskania kitu, Prasownice i ma-
glownice, Urządzenia do czyszczenia i mycia powierzchni 
zewnętrznych, Ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia 
ulic, Dmuchawy do śniegu, Prasownice, Maszyny do praso-
wania artykułów tekstylnych, Elektryczne prasowalnice 
do ubrań, Gładziarki [maszyny prasowalnicze do tkanin], Ob-
rotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, Urządzenia pra-
sowalnicze, Urządzenia do krojenia jaj, Elektryczne krajarki 
do żywności, Elektryczne noże do chleba, Sokowirówki elek-
tryczne, Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Rzeźni-
cze noże elektryczne, Elektryczne krajalnice do mięsa 
do użytku kuchennego, Elektryczne maszynki do mielenia 
mięsa, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elek-
tryczne młynki do przypraw, Elektryczne narzędzia ręczne 
do stosowania podczas gotowania na pikniku, Elektryczne 
młynki do kawy, Elektryczne prasy do czosnku, Elektryczne 
roboty kuchenne do przetwarzania żywności dla niemowląt, 
Elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania po-
traw (do celów innych niż gotowanie), Elektryczne przyrządy 
kuchenne do krojenia, siekania, mielenia, miksowania, wyci-
skania, Elektryczne maszyny kuchenne stosowane do ubija-
nia śmietany, Elektryczne noże kuchenne, Elektryczne narzę-
dzia kuchenne, Elektryczne przyrządy do szatkowania żyw-
ności, Elektryczne maszyny do kruszenia lodu, Elektryczne 
roboty kuchenne do użytku domowego, Elektryczne spie-
niacze do mleka, Młynki domowe elektryczne, Elektryczne 
młynki do pieprzu, Tarki elektryczne, Trzeparki elektryczne, 
Elektryczne młynki do soli, Ubijaczki elektryczne do użytku 
domowego, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządza-
nia napojów, Urządzenia elektromechaniczne do przygoto-
wywania żywności, Mieszarki [urządzenia kuchenne], Urzą-
dzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do napowietrzania 
wody i napojów, Elektryczne miksery kuchenne, Urządzenia 
do przetwarzania żywności, Elektryczne urządzenia ssące 
do czyszczenia [domowe], Elektryczne urządzenia do pole-
rowania woskiem do celów domowych, Elektryczne maszy-
ny i urządzenia do pastowania, Elektryczne parowe maszyny 
czyszczące, Odkurzacze elektryczne, Elektryczne przyrządy 
do czyszczenia i polerowania butów, Elektryczne maszyny 
i aparatura do czyszczenia, Elektryczne maszyny i urządzenia 
do czyszczenia, Elektryczne urządzenia do mycia okien, Wor-
ki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Elektryczne maszy-
ny do polerowania podłóg, Elektryczne trzepaczki dywanów, 
Elektryczne maszyny do mycia, Urządzenia do mycia naczyń 
stołowych, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Przemysłowe 
maszyny próżniowe do czyszczenia, Zamiatarki bezprzewo-
dowe, Wymienne torby z tworzyw sztucznych lub z papieru 
do odkurzaczy, Odkurzacze do suchych i mokrych zanie-
czyszczeń, Suszarki do suszenia prania bez podgrzewania, 
Maszyny do czyszczenia garnków, Maszyny do szczotkowa-
nia dywanów, Suszarki wirowe do celów domowych (nie-
ogrzewane), Pralki, Pralki wyposażone w sprzęt suszący, Ro-
boty pralnicze i czyszczące do gospodarstwa domowego 
ze sztuczną inteligencją, 8 Przybory do obcinania i usuwania 
włosów, Przybory do manicure i pedicure, Żelazka, Żelazka 
elektryczne, Elektryczne żelazka parowe, Elektryczne urzą-
dzenia do układania włosów, Elektryczne prostownice 
do włosów, Elektryczne karbownice do włosów, Rozpylacze 
pompowane ręcznie, Maszynki do strzyżenia do użytku oso-
bistego [elektryczne i nieelektryczne], Brzytwy, Maszynki 
do golenia, Maszynki do strzyżenia brody, Przyrządy do strzy-
żenia zwierząt, Elektryczne urządzenia do ścinana włosów 
[przyrządy ręczne], Elektryczne trymery do uszu, Elektryczne 
trymery do nosa, Przybory do depilacji, elektryczne lub nie-

elektryczne, Trymery do wąsów i brody, Elektryczne maszyn-
ki do golenia, Etui na maszynki do golenia, Ostrza do elek-
trycznych maszynek do golenia, Nieelektryczne maszynki 
do golenia, Golarki z wibrującym ostrzem, Żyletki, Pojemni-
ki zawierające żyletki, Zestawy do golenia, Pojemniki na ży-
letki, Elektryczne żelazka płaskie z regulacją temperatury,  
9 Urządzenia obrazujące do celów naukowych, biochipy, mi-
kroskopy, urządzenia i przyrządy do mikroskopii, zestawy na-
ukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, ze-
stawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycz-
nych, przyrządy metrologiczne o częstotliwości optycznej, 
symulatory urządzeń, urządzenia do nauczania, audiowizual-
ne urządzenia dydaktyczne, urządzenia i przyrządy do na-
uczania, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do ste-
rowania przepływu energii elektrycznej, komponenty elek-
tryczne i elektroniczne, urządzenia fotowoltaiczne, urządze-
nia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze ups], 
urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia do re-
gulowanego zasilania, konwertery prądu stałego/prądu 
zmiennego, elektryczne zespoły sieci zasilającej, urządzenia 
do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, 
urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego 
[baterie], przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, 
elektroniczne publikacje tekstowe i/lub obrazowe utrwalo-
ne na nośnikach, oprogramowanie, zapisane pliki danych, 
wstępnie nagrane dyski kompaktowe, wstępnie nagrane ka-
sety, nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcio-
nek, komputerowe mapy cyfrowe, katalogi [elektryczne lub 
elektroniczne], dane zapisane elektronicznie, dzwonki telefo-
niczne [do pobierania], hologramy, dzwonki do pobierania 
do telefonów komórkowych, nagrania magnetyczne, dane 
zapisane magnetycznie, nagrane płyty kompaktowe zawie-
rające gry, podłoża do nośników zapisu [optyczne], dyski 
optyczne zapisane, taśmy z nagraniami, nagrane magne-
tyczne nośniki danych, dyski wstępnie zaprogramowane, 
czujniki i detektory, kontrolery (regulatory), urządzenia 
do monitorowania, wskaźniki [elektryczność], lampy sygnali-
zacyjne do tablicy rozdzielczej, urządzenia i przyrządy 
do rozpoznawania znaków drogowych, wskaźniki obciąże-
nia, urządzenia do analizy obrazów, urządzenia diagnostycz-
ne nie do celów medycznych, wskaźniki cyfrowe, przetwor-
niki momentu obrotowego, analizatory energii elektrycznej, 
elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne przyrządy 
sterujące, przetworniki elektrooptyczne, przetworniki wiel-
kiej częstotliwości, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych 
i mechanicznych, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów 
bezpieczeństwa, urządzenia i przyrządy do sprawdzania 
[nadzorowania], wskaźniki świecące, przetworniki liniowe, 
sondy logiczne, przetworniki piezoelektryczne, samodzielne 
systemy do kontroli jazdy do użytku w pojazdach, analizatory 
widma, inne niż do celów medycznych, przetworniki ultradź-
więkowe, uniwersalne analizatory zakłóceń, ogniwa obciąż-
nikowe, wskaźniki wykrywające ciepło, odbiorniki do syste-
mów globalnego pozycjonowania [gps], futerały na urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, systemy do śledzenia pojaz-
dów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, urządzenia systemu 
gps, systemy nawigacji gps do użytku z rowerami, urządze-
nia gps, interaktywne oprogramowanie komputerowe za-
pewniające informacje co do nawigacji i podróży, kompasy 
[przyrządy pomiarowej, urządzenia do monitorowania pra-
cowników, systemy nawigacji satelitarnej do rowerów, czuj-
niki do określania położenia, przekaźniki do systemów glo-
balnego pozycjonowania [gps], urządzenia do wyświetlania, 
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odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania fil-
mów i video, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządze-
nia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, okulary 3D, okula-
ry 3D do odbiorników telewizyjnych, etui na cyfrowe odtwa-
rzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, 
urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, 
pokrowce na odtwarzacze płyt dvd, pojemniki na filmy, tor-
by specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych 
i sprzętu fotograficznego, urządzenia audiowizualne, urzą-
dzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, od-
twarzacze taśm, napędy taśm, tkaninowe filtry dźwięku 
do urządzeń radiowych, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
stacja dysków cd-rom, cyfrowe serwery dźwięku, cyfrowe 
odtwarzacze wideo, cyfrowe serwery wideo, stacje dokujące 
do odtwarzaczy mp3, stacje dokujące do smartfonów, stacje 
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, nagrywarki 
płyt dvd, nagrywarki dvd, odtwarzacze płyt dvd, odbiorniki 
bezprzewodowe (audio, wideo), kamery aktywowane ru-
chem, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, 
odbiorniki audiowizualne, sprzęt endoskopowy do celów 
przemysłowych, pokrowce na cyfrowe odtwarzacze me-
diów, futerały na obiektywy, piloty do telewizorów, piloty 
do odbiorników radiowych, piloty do zestawów stereo, ka-
mery filmowe przeznaczone do samowywołujących się klisz, 
kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji kablo-
wej, odbiorniki telewizji kablowej, kamery z opcją podglądu 
wielu klatek, urządzenia do karaoke, głośniki bezprzewodo-
we z możliwością połączenia, laserowe wskaźniki celu, 
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], odtwa-
rzacze mp4, urządzenia napędowe taśm magnetycznych, 
systemy wielokamerowe do pojazdów, urządzenia wielo-
funkcyjne do zdalnego sterowania, wizjery optyczne, taśmy 
do czyszczenia głowic [nagrywanie], urządzenia do czysz-
czenia taśm magnetycznych, tłumiki drgań do elektronicz-
nych urządzeń audio, generatory synchronizujące, monitory 
do tabletów, przenośne odtwarzacze płyt dvd, systemy ob-
razujące wideo, taśmy do czyszczenia głowic magnetowi-
dów, serwery wideo, kable do przewodzenia sygnału dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), kalkulatory, pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], oprogramowanie interaktywne oparte 
na sztucznej inteligencji, urządzenia do cyfryzacji sygnałów 
audio, urządzenia do komponowania obrazów, stabilizatory 
obrazu, syntezatory obrazów, nagrywarki płyt kompakto-
wych, wypalarki płyt cd, nagrywarki dysków CD-ROM, anali-
zatory chromatogramów do celów naukowych lub laborato-
ryjnych, skomputeryzowana aparatura do analizy [pracy] sil-
ników w pojazdach mechanicznych, skomputeryzowane or-
ganizery osobiste, aparatura interfejsowa do komputerów, 
terminale wyprowadzania danych, urządzenia do wymiany 
danych, terminale wprowadzania danych, terminale danych, 
rękawice cybernetyczne, procesory danych, urządzenia 
do konwersji danych, urządzenia komputerowe do magazy-
nowania danych, sprzęt do przetwarzania danych, terminale 
do przetwarzania danych, urządzenia do przetwarzania da-
nych, urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczy-
wistym, elektryczne urządzenia programujące, urządzenia 
elektroniczne do przetwarzania danych, elektroniczne urzą-
dzenia do programowania, kalkulatory elektroniczne, elek-
troniczne urządzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, 
elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia 
do przeliczania walut, podręczne słowniki elektroniczne, 
elektroniczne procesory tekstu, elektroniczne kalkulatory 
na biurko, pokrowce na urządzenia pda, etui na kalkulatory 
podręczne, urządzenia do fakturowania, skanery ręczne, ana-
lizatory fluorescencyjne, urządzenia peryferyjne do odtwa-

rzania danych, przyrządy do analizowania zdjęć, karty zawie-
rające mikroprocesory, sprzęgacze [urządzenia przetwarzają-
ce dane], optyczne czytniki znaków, czytniki [sprzęt do prze-
twarzania danych], czytniki kart kodowanych magnetycznie, 
odtwarzacze dysków optycznych, czytniki pasków magne-
tycznych, urządzenia do przechowywania programów kom-
puterowych, czytniki kart pamięci, programowalne analiza-
tory stanów logicznych, kodery, urządzenia do rozpoznawa-
nia głosu, systemy przetwarzania głosu, sprzęt do przetwa-
rzania mowy, terminale kodów kreskowych, czytniki kodów 
kreskowych, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządze-
nia do przetwarzania tekstów, magnetofony, maszyny do za-
pisu taśm, urządzenia do przetwarzania dźwięku, karty usb, 
czytniki kart usb, analizatory wielokanałowe, zestawy na gło-
wę do rzeczywistości wirtualnej, procesory główne [CPU] 
do komputerów, urządzenia służące do tłumaczenia, urzą-
dzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci  
(point-to-point), urządzenia do transmisji, sprzęgacze aku-
styczne, nadajniki sygnalizacji alarmowej, tunery do sygna-
łów z modulacją amplitudy, akcesoria do montowania od-
biorników radiowych, złącza do urządzeń telekomunikacyj-
nych, światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, 
zespoły nadajnikowe audio, automatyczne urządzenia prze-
łącznikowe [dla telekomunikacji], automatyczne urządzenia 
telefoniczne do wybierania numerów, automatyczne urzą-
dzenia telegraficzne, automatyczne urządzenia do wybiera-
nia numeru, urządzenia do przesyłania obrazów, naziemne 
stacje satelitarne, instalacje szerokopasmowe, cyfrowe od-
biorniki radiowe (dab), demodulatory, nadajniki cyfrowe, te-
lekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, urządzenia do łączno-
ści przewodowej, bezprzewodowe urządzenia do transmisji 
na wysokich częstotliwościach, światłowodowe urządzenia 
telekomunikacyjne, telegraficzne urządzenia transmitujące, 
napowietrzny sprzęt transmisyjny, urządzenia do modulacji 
częstotliwości, urządzenia do przeszukiwania częstotliwości, 
modulatory częstotliwości, odbiorniki częstotliwości radio-
wych, urządzenia wysokiej częstotliwości, nadajniki częstotli-
wości radiowych, interaktywne oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające wymianę informacji, urządzenia do ko-
munikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, 
danych lub obrazu, klawiatury z wybieraniem tonowym, 
modulatory kodowania, mikrofalowe urządzenia łączności, 
filtry mikrofalowe, radia zasilane energią słoneczną, urządze-
nia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, przenośne 
urządzenia do odbierania fal radiowych, mobilne odbiorniki 
danych, komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, 
wzmacniacze częstotliwości radiowej, konwertery LNC, filtry 
przeciwszumowe, urządzenia do tłumienia hałasu, urządze-
nie nadawczo-odbiorcze, przekaźniki, nadajniki [telekomuni-
kacja], nadajniki do przesyłania sygnałów elektrycznych, na-
dajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, karty sim, 
nadajniki stosowane do łączności w nagłych przypadkach, 
bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, urządzenia 
do tłumienia sygnałów, tunery sygnałów, konwertery sygna-
łów, przekaźniki sygnałowe, sprzęgacze sygnałów, rozdziela-
cze sygnału, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urzą-
dzenia opóźniania sygnałów, urządzenia do transmisji sygna-
łu, repetytory [do przesyłu informacji], syntezatory mowy, 
kodery obsługiwane głosowo, sprzęt wykorzystujący odpo-
wiedzi głosowe, odbiorniki stereo, synchroniczne jednostki 
danych, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
urządzenia telekomunikacyjne, nadajniki wideo, domofony 
falowodowe, przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), 
aparaty nadawczo-odbiorcze, tablety graficzne [digitizery], 
elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne systemy 
kontrolne do maszyn, elektroniczne zespoły do programo-
wania, analizatory powietrza, przyrządy matematyczne, po-
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miarowe przetworniki, konwertery miar, napędy dysków 
optycznych, komputery kieszonkowe [PDA], analizatory foto-
metryczne [inne, niż do celów medycznych], urządzenia 
do analizy fizycznej [inne niż do celów medycznych], skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], urządzenia do rozpo-
znawania znaków, złącza pośrednie do podłączania telefo-
nów do aparatów słuchowych, stojaki dostosowane do tele-
fonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów 
komórkowych, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], 
automatyczne sekretarki, maszyny faksymilowe, uchwyty 
na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, sprzęt konfe-
rencyjny audio, urządzenia do nagrywania rozmów telefo-
nicznych, instalacje telefoniczne do samochodów, telefony 
samochodowe, uchwyty samochodowe do telefonów, 
urządzenia do fototelegrafii, wideofony, bransoletki inteli-
gentne, urządzenia przełącznikowe do telefonii cyfrowej, 
cyfrowe telefony komórkowe, telefony cyfrowe, moduły 
wyświetlacza do telefonów komórkowych, wyświetlacze 
do telefonów komórkowych, wyświetlacze do smartfonów, 
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, 
stacje dokujące do telefonów komórkowych, zestawy do ko-
rzystania z telefonu bez użycia rąk, uchwyty do korzystania 
z telefonów komórkowych bez użycia rąk, mikrofony do uży-
wania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, telefony 
głośnomówiące, odbiorniki radiotelegraficzne, baterie do te-
lefonów komórkowych, telefony komórkowe, telefony ko-
mórkowe do użytku w pojazdach, futerały do telefonów ko-
mórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, telefony komórkowe 
z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabio-
nym wzrokiem lub sprawnością, futerały do telefonów ko-
mórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, punkty 
połączeń sieci do sieci centrali telefonicznych, urządzenia 
głośnomówiące do telefonów komórkowych, uchwyty przy-
stosowane do telefonów komórkowych, zestawy słuchawko-
we do telefonów komórkowych, osłony na telefony komór-
kowe, pokrowce na smartfony, pokrowce na słuchawki tele-
foniczne, telefony internetowe, etui z klapką do telefonów 
komórkowych, kodowane karty telefoniczne, zestawy słu-
chawkowe do telefonów, skórzane etui na telefony komórko-
we, skórzane pokrowce na smartfony, systemy lokalnej tele-
fonii komórkowej, ręczne urządzenia telegraficzne, mikrofo-
ny [do urządzeń telekomunikacyjnych], telefony zasilane 
energią słoneczną, urządzenia telefonii komórkowej z wbu-
dowanymi systemami faksowymi, faksy ruchome lub prze-
nośne, aparatura wzywająca, pagery, pagery radiowe, pry-
watne centrale telefoniczne (PBX), odbiorniki dwóch stacji 
połączonych między sobą, nadajniki międzypunktowe, ra-
diotelefony, baterie dodatkowe do telefonów komórko-
wych, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, 
paski do telefonów komórkowych, telefony satelitarne, etui 
na smartfony, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 
do smartfonów, telefony bezprzewodowe, ciekłokrystalicz-
ne folie ochronne do smartfonów, kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), smartbandy, etui typu flip 
cover do smartfonów, smartfony, smartfony w kształcie ze-
garka, zegarki inteligentne, klawiatury do telefonów komór-
kowych, adaptery telefoniczne, telefoniczne kable połącze-
niowe, złącza do telefonów, zestawy telefoniczne z ekranem 
i klawiaturą, telefony z systemami komunikacji wewnętrznej, 
terminale telefoniczne, urządzenia telefoniczne do łączności 
wewnętrznej, słuchawki telefoniczne, słuchawki do apara-
tów telefonicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, kon-
centratory telefoniczne, łącznice telefoniczne, wtyczki telefo-
niczne, gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, 
kable do przedłużaczy telefonicznych, telegrafy [urządzenia], 
przenośne maszyny faksowe, smartfony do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, walkie-talkie, futerały do przenoszenia pa-

gerów, paski do zegarków do przekazywania danych smart-
fonom, urządzenia wideokomunikacyjne, urządzenia do wi-
deokonferencji, wideodomofony, interkomy z wideo, telefo-
ny V01P, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, interkomy, 
książki audio, elektroniczne bazy danych zapisane na nośni-
kach komputerowych, publikacje elektroniczne zarejestro-
wane na nośnikach komputerowych, książki zapisane na ta-
śmach, serie muzycznych nagrań dźwiękowych, książki zapi-
sane na płytach, czcionki zapisane na nośnikach magnetycz-
nych, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Interne-
tu, pojemniki do przechowywania dysków, instrukcje obsługi 
w formie elektronicznej, muzyka cyfrowa do pobrania do-
starczona z Internetu, nagrane płyty cd rom, nagrane płyty cd-i, 
nagrania wideo z muzyką, płyty nagrane z obrazami, nagra-
ne kasety magnetofonowe, nagrane płyty VCD, nagrane dys-
ki wideo, e-booki, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
terminarze i organizery do pobrania, które można wydruko-
wać, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana 
na witrynach internetowych mp3, książki elektroniczne 
do pobrania, pobieralne szablony do projektowania prezen-
tacji audiowizualnych, obrazy holograficzne, książki dźwię-
kowe, interaktywne płyty dvd, płyty kompaktowe z muzyką, 
nagrane płyty dvd z nagraniami muzycznymi, nagrane ta-
śmy wideo z nagraniami muzycznymi, dyski optyczne z mu-
zyką, nagrane płyty dvd zawierające gry, oprogramowanie 
multimedialne zapisane na płytach cd-rom, nagrania multi-
medialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrania mu-
zyczne w postaci płyt, pliki muzyczne do pobierania, mu-
zyczne nagrania wideo, podręczniki szkoleniowe w formie 
programu komputerowego, nagrania audio i wideo, nagra-
nia audio, klucze sieciowe usb, klucze sieciowe usb do auto-
matycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron 
internetowych, nagrania wideo, muzyka cyfrowa do pobra-
nia z komputerowej bazy danych lub Intemetu, urządzenia 
audiowizualne i fotograficzne, wyświetlacze wideo monto-
wane na głowie, filtry do ekranów przystosowane do telewi-
zorów, stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, 
uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, systemy  
autonomicznej jazdy do pojazdów wyposażone w interak-
tywne wyświetlacze, filtry antyrefleksyjne do telewizorów, 
urządzenia do przetwarzania obrazów, telewizory samocho-
dowe, monitory, miksery wideo, urządzenia do odtwarzania 
obrazów, urządzenia do monitoringu wizualnego, filtry 
do ekranów komputerów i telewizorów, filtry antyodblasko-
we do telewizorów i monitorów komputerowych, monitory 
szerokoekranowe, czytniki książek cyfrowych, elektroniczne 
papierowe (urządzenia wyświetlające), monopody na ka-
mery, elektryczne znaki świecące, nagrywarki telewizyjne, 
dekodery telewizyjne, telewizyjne anteny odbiorcze [para-
boliczne], odbiorniki telewizyjne, odbiorniki cyfrowej tele-
wizji mobilnej (dmb), konwertery standardów telewizyjnych, 
elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, 
elektroluminescencyjne panele wyświetlające, elektryczne 
luminescencyjne wyświetlacze, wyświetlacze elektroniczne, 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne wyświe-
tlacze reklam, elektroniczne monitory ekranowe, tablice 
memo (elektroniczne), panele elektroniczne do wyświetla-
nia wiadomości, elektroniczne szyldy cyfrowe, numeryczne 
wyświetlacze elektroniczne, wyświetlacze elektroforetyczne, 
monitory kolorowe, kolorowe wideoprocesory, urządzenia 
telewizyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, magnesy, ma-
gnetyzery i demagnetyzery, przyrządy miernicze, do wykry-
wania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
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nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnali-
zacyjne, komponenty i części do komputerów, urządzenia 
komputerowe do noszenia na nadgarstku, futerały przysto-
sowane do notebooków, serwery w chmurze, komputery, 
stacje robocze [urządzenia komputerowe], komputery 
do użytku w zarządzaniu danymi, komputery do użycia z ro-
werami, komputerowe stacje dokujące, komputerowe ekra-
ny dotykowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe 
urządzenia do programowania, sprzęt komputerowy do roz-
powszechniania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputero-
wy do transmisji danych lokalizacyjnych, komputery łączno-
ściowe, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], po-
krowce na laptopy, komputery przenośne [podręczne], torby 
do noszenia komputerów, mikrochipy [sprzęt komputerowy], 
skórzane etui na tablety, serwery komputerowe: pokrowce 
do tabletów, serwery plików, serwery komputerowych baz 
danych, okulary inteligentne, tablety cyfrowe, stacje dokują-
ce do laptopów, stacje dokujące do tabletów, serwery pocz-
ty elektronicznej, elektroniczne notatniki, etui do tabletów, 
stojaki na sprzęt komputerowy, tablety graficzne, palmtopy, 
interaktywne systemy komputerowe, serwery internetowe, 
serwery intranetowe, pokrowce z klapką do tabletów, table-
ty, komputery kieszonkowe do robienia notatek, komputery 
cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, podręczne komputery PC, aparatura nadawcza i od-
biorcza do nadawania radiowego, urządzenia transmitujące 
i odbierające do nadawania telewizyjnego, urządzenia 
do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia 
do transmisji strumieniowej wideo, oprogramowanie sprzę-
towe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, oscylo-
skopy, urządzenia do testowania sprzętu elektronicznego, 
generatory sygnałów, sprzęt do testowania i kalibrowania 
elementów komputerowych, aparatura do badania półprze-
wodników, testery alarmów dymu, urządzenia do badania 
oporu, 10 Urządzenia do ochrony słuchu, Ochronniki słuchu 
bez możliwości odtwarzania lub przesyłania dźwięku, Za-
tyczki do uszu do celów medycznych, Przyrządy wyłączające 
dźwięk do użytku medycznego, Sprzęt do fizykoterapii, 
Urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, Urządzenia 
do terapeutycznego ujędrniania i wzmacniania ciała, Urzą-
dzenia do użytku w ćwiczeniach mięśni do użytku medycz-
nego, Urządzenia do elektrycznej stymulacji grup mięśni, 
Urządzenia do terapeutycznej stymulacji mięśni, Urządzenia 
do terapeutycznej stymulacji ciała, Poduszki elektryczne 
do celów medycznych, Pasy elektryczne do celów medycz-
nych, Elektryczne podkładki rozgrzewające do użytku me-
dycznego, Aparatura do terapii elektrycznej o niskiej często-
tliwości, Promienniki podczerwieni do celów terapeutycz-
nych, Wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, 
Aparatura do elektrostymulacji do użytku w leczeniu tera-
peutycznym, Urządzenia do terapii gorącym powietrzem, 
Urządzenia do obróbki cieplnej, Urządzenia do terapii ciepl-
nej, Aparatura i przyrządy medyczne i weterynaryjne, Elek-
trody do użytku z aparaturą medyczną, Elektrody do użytku 
medycznego, Elektrody do zbierania parametrów elektrofi-
zjologicznych, Elektrody do zbierania parametrów biologicz-
nych: Źródła pól magnetycznych do użytku w leczeniu me-
dycznym, Źródła pól ultradźwiękowych do użytku w lecze-
niu, Poduszki grzewcze nieelektryczne do celów medycz-
nych, Poduszki rozgrzewające do zabiegów terapeutycz-
nych, Inhalatory, Instrumenty laserowe do użytku medycz-
nego, Bransoletki magnetyczne do celów medycznych, 
Aparat do terapii ultradźwiękowej, 11 Urządzenia i instalacje 
do klimatyzacji, suszenia, ogrzewania i wentylacji, Urządzenia 
grzewcze, wytwarzające parę i gotujące, zwłaszcza kuchenki, 

urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania, opiekania, 
rozmrażania i podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki 
nurnikowe, garnki do gotowania z ogrzewaniem własnym, 
kuchenki mikrofalowe, (elektryczne) urządzenia do wypieku 
wafli lub gofrów, urządzenia do gotowania jajek, frytkownice 
(elektryczne), Urządzenia do przetwarzania żywności z funk-
cją gotowania i pieczenia oraz funkcją mieszania, cięcia, sie-
kania, rozdrabniania, miksowania, ugniatania i ważenia, Elek-
tryczne ekspresy do herbaty i kawy, Ekspresy do kawy, Eks-
presy automatyczne do kawy (ujęte w klasie 11), Elektryczne 
automaty do serwowania kawy, Urządzenia chłodnicze, 
zwłaszcza lodówki, lady chłodnicze, witryny chłodnicze, 
urządzenia do chłodzenia napojów, połączone ze sobą urzą-
dzenia chłodnicze i zamrażające, zamrażarki, maszyny i apa-
raty do lodu, Urządzenia do suszenia, zwłaszcza także suszar-
ki do ubrań, maszyny do suszenia ubrań, suszarki do rąk, su-
szarki do włosów, Lampy na podczerwień, nie do celów 
medycznych, Poduszki i podkłady ogrzewane (nie do celów 
medycznych), Koce elektryczne (nie do celów medycznych), 
Urządzenia do wentylacji, w szczególności wentylatory, Filtr 
do okapów kuchennych, Urządzenia wentylacyjne, wyciągi 
wentylacyjne i okapy kuchenne, Urządzenia klimatyzacyjne 
oraz instalacje do uzdatniania powietrza, Nawilżacze powie-
trza, urządzenia do odświeżania powietrza, Urządzenia do-
zujące zapach (nie do użytku osobistego), Aparaty i urządze-
nia do oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do za-
opatrywania w wodę oraz instalacje sanitarne, zwłaszcza 
także armatury do instalacji wytwarzających parę, instalacji 
wentylacyjnych i do zaopatrywania w wodę, Urządzenia 
do podgrzewania wody, bojlery do wody i przepływowe 
ogrzewacze wody, Zlewozmywaki kuchenne, Pompy ciepła, 
Mechaniczne urządzenia do dystrybucji napojów (dystry-
butory do napojów), Lampy elektryczne, Oświetlenie bez-
pieczeństwa, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Urzą-
dzenia oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, Wyposaże-
nie oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, Lampy oświetle-
niowe, Osprzęt oświetleniowy, oświetlenie do pojazdów, 
Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Oświe-
tlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie dekoracyjne na cho-
inki, Światła punktowe do oświetlenia domowego, Oświe-
tlenie ścienne, Urządzenia do wydawania schłodzonych 
napojów inne, niż automaty sprzedające, opalarki, maszy-
ny do suchego lodu, elektryczne urządzenia kuchenne, 
Elektryczne instalacje oświetlenia wewnętrznego, Części 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, zawartych w kla-
sie 11, 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy i środki 
transportu, Wagoniki do przewożenia dzieci, Wózki transpor-
towe, Pojazdy kierowane automatycznie, Drony, Pojazdy 
elektryczne, Samobieżny pojazd elektryczny, Pojazdy dosto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Części i akce-
soria do pojazdów, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe 
i bezpieczeństwa do pojazdów, Pokrycia i budki do dziecię-
cych wózków spacerowych, Poduszki przystosowane 
do użytku w pojazdach, Pojazdy, Pasażerskie pojazdy me-
chaniczne, Pojazdy dla niepełnosprawnych, Napędzane 
elektrycznie wózki inwalidzkie umożliwiające pozycję stoją-
cą, Skutery inwalidzkie, Wózki spacerowe dla zwierząt domo-
wych, Pojazdy samochodowe, Skutery, Skutery nieelektryczne 
(pojazdy), 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Modułowe układy półek (meble], Meble kuchenne do zabu-
dowy, Meble do samochodów kempingowych, Elementy 
dzielące przestrzeń [meble], Szafki do komputerów [meble], 
Obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elek-
tronicznej, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, Zestawy części [sprzedawane 
razem], z których montuje się meble, 21 Elektryczne szczo-
teczki do czyszczenia zębów i dziąseł, Irygatory do czyszcze-
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nia jamy ustnej, Przyrządy do czyszczenia filtrów z woskowi-
ny usznej, Płyny do nebulizacji, Przybory kosmetyczne do hi-
gieny i pielęgnacji urody, 28 Gry elektroniczne, Hulajnogi 
(zabawki), 30 Kawa, Kawa w saszetkach, Kawa w kapsułkach, 
Ekstrakty z kawy, Kawa rozpuszczalna, Napoje na bazie kawy, 
Kawa niepalona, Kawa mielona, Kawa granulowana, Kawa 
atomizowana, Kawa liofilizowana, Koncentraty kawowe, Aro-
maty do kawy [aromaty], Napoje kawowe z mlekiem, Espres-
so, Aromatyzowana kawa, Kawa bezkofeinowa, Ekstrakty 
kawy do użytku jako aromaty w napojach, Nadzienia na ba-
zie kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Napoje 
na bazie substytutów kawy, Kawa nienaturalna, Preparaty 
roślinne do użytku jako substytuty kawy, Esencje kawowe, 
Ekstrakty kawy do użytku jako substytuty kawy, Substytut 
kawy na bazie cykorii, Napoje na bazie kawy zawierające 
lody (affogato), Mieszanki kawy, Olejki kawowe, Napoje gazo-
wane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Ziarna kawy 
w cukrze lub w czekoladzie, Herbata, Ekstrakty z herbaty, 
Herbata nienaturalna, Substytuty herbaty, Mrożona herbata, 
Rozpuszczalne proszki do przyrządzania herbaty [inne niż 
do celów medycznych], Napoje na bazie herbaty, Mieszanki 
w proszku do przygotowania herbaty mrożonej, Napoje her-
baciane z mlekiem, Nielecznicza herbata ziołowa, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Herbata roz-
puszczalna [inna niż do celów leczniczych], 32 Napoje bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów, Woda, 33 Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
Cydr, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie instalo-
wania i konserwacji komputerów, Usługi naprawy kompute-
rów, Instalowanie sieci łączności elektronicznej, Instalowanie 
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Montaż i naprawa 
anten satelitarnych, Instalowanie i naprawa sieci telekomuni-
kacyjnych, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie kom-
puterów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, Insta-
lowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego 
i bezprzewodowych sieci LAN, Instalowanie połączeń elek-
tronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, 
Instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, 
Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja anten sateli-
tarnych, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Naprawa i kon-
serwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, 
Naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Konser-
wacja sprzętu łącznościowego, Konserwacja urządzeń tele-
komunikacyjnych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i urządzeń rozrywkowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
elektrycznych urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
fotograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, 
Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Informacja o kon-
serwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja syste-
mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge-
tycznych, Instalowanie systemów łącznościowych pracują-
cych na częstotliwości radiowej, Instalowanie odbiorników 
radiowych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, In-
stalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, 
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa do-
mowego i kuchennych, Naprawa lub konserwacja elektrycz-
nych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub 

konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa 
i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Na-
prawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa 
urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń gospodar-
stwa domowego i kuchennych, Naprawa odbiorników ra-
diowych lub telewizyjnych, Wypożyczanie maszyn i urzą-
dzeń do czyszczenia i mycia, Serwis urządzeń elektronicz-
nych, Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń 
elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do gotowania, Instalowanie i kon-
serwowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infra-
struktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Wypożyczanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego 
łączność z sieciami, Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, 
Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącz-
nościowych, Wynajem urządzeń i przyrządów do teleprze-
twarzania, Dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego 
i transmisji radiowej, Udostępnianie instalacji telekonferen-
cyjnych do celów edukacyjnych, Udostępnianie urządzeń 
do transmisji i odbioru drogą radiową, Wynajem konwerte-
rów częstotliwości (do użytku w komunikacji), Wypożyczanie 
sprzętu radiowego, Wynajem sprzętu do łączności radiowej, 
Wypożyczanie radiotelefonów, Wynajem sprzętu komunika-
cji komórkowej, Wypożyczanie zestawów do nadawania sa-
telitarnego, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sy-
gnałów dźwiękowych, Wypożyczanie urządzeń do nadawa-
nia sygnałów wideo, Wynajem systemów łączności bezprze-
wodowej, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wypoży-
czanie systemów komunikacyjnych, Wypożyczanie sprzętu 
i urządzeń komunikacyjnych, Udostępnianie urządzeń łącz-
nościowych drogą radiową, Wypożyczanie aparatury komu-
nikacyjnej, Wypożyczanie telefonów komórkowych, Wyna-
jem odbiorczych anten satelitarnych, Wynajem urządzeń 
do dostarczania wiadomości, Wynajem dekoderów sygnału 
(do użytku w komunikacji], Wynajem aparatury sygnalizacyj-
nej, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym te-
lefonów i urządzeń faksujących, Udostępnianie instalacji te-
lekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, Zapewnianie 
instalacji telekonferencyjnych, Wypożyczanie aparatury i in-
stalacji telekomunikacyjnych, Łączność poprzez sieci kom-
puterowe i dostęp do Internetu, Dostęp do treści, stron inter-
netowych i portali, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką 
cyfrową w Internecie, Zapewnianie dostępu do danych 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udo-
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych 
sieci komunikacyjnych, Przydzielanie dostępu do stron www 
Internecie lub wszelkich innych sieciach komunikacyjnych, 
Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia mate-
riałów wideo, Zapewnianie dostępu użytkownikom do pro-
gramów komputerowych w sieciach danych, Zapewnianie 
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Udo-
stępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie 
elektronicznych łączy dźwiękowych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych online, Zapewnianie dostępu do stron 
w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, 
Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Interne-
cie, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej 
sieci komputerowej i stron online zawierających informacje 
na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie dostępu do plat-
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form handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie po-
łączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, Przydzielanie 
dostępu do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron 
internetowych, Udostępnianie informacji na temat komuni-
kacji medialnej, Informacja o telekomunikacji, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące komunikacji danych, Doradztwo w dzie-
dzinie telekomunikacji, Zapewnianie dostępu do sieci teleko-
munikacyjnych, Udostępnianie szerokopasmowych łączy te-
lekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do elektronicz-
nych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, 
Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicz-
nych, Usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomo-
cą środków telekomunikacyjnych, Usługi transmisji danych 
przez sieci telekomunikacyjne, Transfer cyfrowy danych, 
Usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, Cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji obrazów, Odbiór programów 
telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów, Zdalne 
transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomuni-
kacyjną, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter-
netowe), Komunikacja drogą radiową, Usługi wysyłania wi-
deo, Transmisja informacji za pośrednictwem transferu da-
nych do pomocy w podejmowaniu decyzji, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Usługi w zakresie komuni-
kacji interaktywnej, Komunikacja telewizyjna w celu zebrań, 
Udostępnianie łączności radiowej, Usługi komunikacji telema-
tycznej, Komunikacja radiowa, Usługi komunikacyjne umożli-
wiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektro-
nicznych, Radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, Świadcze-
nie usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart tele-
fonicznych lub kart debetowych, Transmisja sieciowa dźwię-
ków, obrazów, sygnałów i danych, Bezpieczna transmisja da-
nych, dźwięków lub obrazów, Usługi doradcze dotyczące tele-
komunikacji, Użytkowanie szerokopasmowych sieci teleko-
munikacyjnych, Użytkowanie systemów telekomunikacyj-
nych, Usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektro-
nicznej, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, Przesyłanie 
tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego, Transmisja danych, 
wiadomości i informacji, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo 
za pomocą telekomunikacji, Przesyłanie komunikatów o za-
grożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem środków elektro-
nicznych], Przesyłanie danych za pośrednictwem telekomuni-
kacji, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wi-
deo, Usługi w zakresie wideokonferencji, Transmisja treści wi-
deo za pośrednictwem sieci cyfrowych, 42 Usługi projektowa-
nia, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Udziela-
nie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, 
Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, 
Wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, 
Usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputero-
wo, Usługi w zakresie projektowania wspomaganego kompu-
terem, Usługi projektowania graficznego wspomaganego 
komputerowo, Usługi w zakresie wspomaganego kompute-
rem projektowania technicznego, Projektowanie nowych pro-
duktów, Usługi projektowania systemów do wyświetlania 
w celach promocyjnych, Projektowanie systemów oświetle-
niowych, Projektowanie broszur, Projektowanie komputero-
wych baz danych, Projektowanie systemów komputero-
wych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, 
Usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów roz-
rywkowych, Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie opa-
kowań, Analizy wykonalności projektu, Usługi doradcze 
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 

Opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, Pro-
jektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, Projektowanie 
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, 
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opraco-
wywanie stron internetowych, Projektowanie przestrzeni biu-
rowych, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie audiowizualnych prac twórczych, Pro-
jektowanie modeli, Projektowanie wzorów, Projektowanie te-
lefonów komórkowych, Projektowanie urządzeń i sprzętu tele-
komunikacyjnego, Usługi projektowania dotyczące narzędzi 
testowych do przesyłania danych, Usługi projektowania i pla-
nowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi pro-
jektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, 
Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, Usłu-
gi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzo-
wanych systemów do przetwarzania informacji, Prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie produktów, Profesjonalne doradz-
two w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie 
sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie przemysłowego 
projektowania technicznego, Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne oraz usługi inży-
nieryjne wspomagane komputerowo, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
Projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, Projekto-
wanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projek-
towanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych 
multimedialnych, Projektowanie sprzętu przeznaczonego 
do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projekto-
wanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedial-
nych z i na inne protokoły, Projektowanie sprzętu do przetwa-
rzania i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie 
stron domowych i stron internetowych, Projektowanie tech-
niczne i doradztwo, Wypożyczanie sprzętu do projektowania, 
Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, 
Opracowywanie sprzętu do magazynowania i przywoły-
wania danych multimedialnych, Opracowywanie sprzętu 
przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multi-
medialnych, Opracowywanie sprzętu do przetwarzania 
i dystrybucji treści multimedialnych, Obsługiwanie wyszuki-
warek, Wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Zarządzanie projektami w zakresie techno-
logii informacyjnych, Integracja systemów i sieci komputero-
wych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Pisanie tech-
niczne, Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Usługi inżynieryjne, Doradztwo w dziedzinie in-
żynierii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w zakresie 
technologii, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem 
projektowania i rysunku technicznego, Usługi w zakresie wspo-
maganego komputerem projektowania inżynieryjnego i rysun-
ku technicznego, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Pro-
jektowanie systemów klimatyzacji, suszenia i wentylacji.

(210) 547416 (220) 2022 09 21
(731) BIESIADA MACIEJ BIESIADA INVEST,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biuro Paczka
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(531) 03.07.17, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Handel hurtowy oraz detaliczny następu-
jącymi towarami: artykuły biurowe, wyposażenie biura, 
artykuły papiernicze, materiały piśmienne, papier i karton, 
materiały drukowane, urządzenia biurowe, chemia gospo-
darcza, tusze i tonery, Usługi sprzedaży detalicznej, handlu 
hurtowego, sprzedaż za pośrednictwem internetu (sprze-
daż online), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa 
i sprzedaż w oparciu o zamówienia telefoniczne w zakresie 
następujących towarów: kleje, farby, pokosty, lakiery, środki 
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, pły-
ny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, ole-
je przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetleniowe, 
świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, 
towary z metali nieszlachetnych, mechaniczne narzędzia 
rolnicze, narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby 
nożownicze, broń ręczna, urządzenia i przyrządy naukowe, 
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, trans-
formujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagrania-
mi, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery, sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny, 
sprzęt RTV, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, komputery 
i akcesoria komputerowe, programy komputerowe, gry kom-
puterowe, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, 
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, metale szlachet-
ne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane 
nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy ze-
garmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej, handlu hurtowego, sprzedaż 
za pośrednictwem internetu (sprzedaż online), sprzedaż 
wysyłkowa, sprzedaż katalogowa i sprzedaż w oparciu o za-
mówienia telefoniczne w zakresie następujących towarów: 
papier, tektura i wyroby z tych materiałów, druki, materiały 
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmien-
ne, materiały przeznaczone dla artystów, sprzęt biurowy, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, artykuły biurowe, wyposażenie 
biura, artykuły papiernicze, papier i karton, materiały dru-
kowane, urządzenia biurowe, chemia gospodarcza, tusze 
i tonery, torebki oraz chusteczki higieniczne papierowe, de-
koracje z papieru, serwetki jednorazowe, ręczniki papierowe, 
artykuły biurowe, meble, meble biurowe, materiały piśmien-
ne, wyposażenie edukacyjne, bielizna stołowa papierowa, 
materiały izolacyjne, walizy i torby podróżne, portfele, torby, 
torebki, plecaki, etui, parasolki, parasole, wyroby rymarskie, 
materiały budowlane niemetalowe, lustra, ramki obrazów, 
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz po-
jemniki, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, 
sznury, materiały na obicia, tekstylia i wyroby włókiennicze, 
narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, ko-

ronki, hafty, guziki, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki, maty 
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, 
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby 
choinkowe, artykuły spożywcze, mięso, ryby, konserwowa-
ne, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gala-
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, lody, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, 
karma dla zwierząt, wody mineralne i gazowane, napoje, 
soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi informacyjne 
dla konsumentów w zakresie handlu i wyboru nabywanych 
towarów, Reklama, Administrowanie działalności gospo-
darczej, Prace biurowe, Doradztwo handlowe, Promocja 
sprzedaży, Agencje importowo-eksportowe, Pośrednictwo 
handlowe, Informacja handlowa, Pokazy towarów, Organizo-
wanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamo-
wych, Zarządzanie i administrowanie działalnością handlo-
wą, Opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach 
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji 
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach 
i plikach komputerowych, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi aukcyjne, Administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, Doradztwo i informacje 
na temat usług konsumpcyjnych i zarządzania produktami 
oraz cenami w serwisach internetowych w związku z zaku-
pami dokonywanymi przez internet, Organizowanie zaku-
pów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, Skomputeryzowane zamówienia towarów, 
Zarządzanie w zakresie zamówień, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Usługi zarządzania sprzedażą.

(210) 547544 (220) 2022 09 26
(731) ART-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LINCOLN & SHARKS
(510), (511) 3 Kosmetyki dziecięce, 5 Żywność dla niemow-
ląt, 16 Papier, Tektura, Zeszyty, Brystol, Bloki kolorowe, Bloki 
techniczne, Bibuła, Drukowane materiały opakowaniowe 
z papieru, Pudełka kartonowe, Torby papierowe, Artyku-
ły papiernicze, Przybory biurowe, 18 Skóra i imitacje skóry, 
Wyroby ze skóry i z imitacji skóry, mianowicie paski, szelki, 
sznurówki, pudełka, pasy na ramię, opaski, etui, etykiety, Tor-
by, Plecaki, Parasole i parasolki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewi-
zyjne, Gry planszowe, 35 Usługi handlu detalicznego i hur-
towego w zakresie kosmetyków dziecięcych, żywności dla 
niemowląt, papieru, tektury i wyrobów wykonanych z tych 
materiałów, materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, 
skóry i imitacji skóry oraz wyrobów z tych materiałów, toreb, 
plecaków, parasolek, parasoli, odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
gier, w tym gier komputerowych i planszowych, zabawek.

(210) 547576 (220) 2022 09 27
(731) ATC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ATC DEVELOPMENT

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami budowlanymi, Reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, Obsługa marketin-
gowa obrotu nieruchomościami, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Zarządzanie miesz-
kaniami, Administrowanie sprzedażą, 36 Usługi w zakresie: orga-
nizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyj-
nych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Dzierżawa lub wy-
najem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem i dzierżawa za-
kwaterowania stałego, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Organizowanie wynajmu mieszkań, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji nierucho-
mości w zakresie wynajmu budynków, Usługi w zakresie wy-
szukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie nieru-
chomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie 
budynkami, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nie-
ruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nierucho-
mości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Pobieranie czynszu, Usłu-
gi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi 
finansowe, Organizowanie kredytów, Wynajem mieszkań, stu-
dio i pokoi, 39 Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem prze-
strzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajem garaży i miejsc 
parkingowych, Udostępnianie garaży, Usługi przystani dla łodzi 
[cumowanie, przechowywanie], Wynajmowanie miejsc do cu-
mowania łodzi, Udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania, 
Udzielanie informacji w zakresie miejsc do cumowania, Usługi 
portów dla statków i łodzi, Wypożyczanie barek, Rejsy łodzia-
mi wycieczkowymi, Organizacja i rezerwacja rejsów, 42 Usługi 
projektowe związane z nieruchomościami, Usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Profesjonalne do-
radztwo dotyczące projektowania wnętrz, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] budyn-
ków, Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi hote-
lowe, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Wynajmo-
wanie pokoi.

(210) 547713 (220) 2022 09 30
(731) AIR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyzdroje
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIRZONE

(531) 26.03.02, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 7 Elektryczne sprężarki rotacyjne, Obrotowe 
sprężarki powietrzne, Sprężarki elektryczne, Sprężarki [ma-
szyny], Sprężarki obrotowe, Sprężarki powietrza, Sprężarki 
powietrzne, Sprężarki tłokowe, Śrubowe sprężarki powietrz-
ne, Sprężarki, Filtry powietrza do celów mechanicznych, 
Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, 
Wibracyjne separatory [maszyny], Układy wlotowe do tur-
bin gazowych, 9 Układy i aparatura do sterowania genera-
torami do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego, 
Urządzenia i instalacje gaśnicze wykorzystujące gazy inertne 
i mieszaniny gazów inertnych oraz urządzenia i instalacje 
do wytwarzania sprężonego powietrza, 11 Filtry powietrza, 
Generatory azotu do celów przemysłowych, Generatory 
strumienia powietrza, Filtry do oczyszczania powietrza, Fil-
try powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry powie-
trza do celów przemysłowych, Filtry powietrza do użytku 
domowego, Separatory do oczyszczania powietrza, Se-
paratory do oczyszczania gazu, 35 Sprzedaż generatorów 
do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego oraz 
urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Usługi public relations, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, 37 Usługi w zakresie instalacji, napraw i kon-
serwacji w zakresie urządzeń generatorów do wytwarzania 
azotu oraz usługi w zakresie napraw i instalacji sprężonego 
powietrza, 40 Wypożyczanie generatorów do wytwarzania 
azotu z powietrza atmosferycznego oraz urządzeń i instala-
cji sprężonego powietrza, 41 Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Organizowanie i prowadzenie loterii, 
Sport i fitness, Dostarczanie sprzętu sportowego, Edukacja 
sportowa, Fitness kluby, Doradztwo w zakresie sprawności 
fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, In-
formacje na temat sportu, Obsługa obiektów sportowych, 
Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
42 Usługi projektowe, opinie, ekspertyzy, prace badawcze 
oraz doradztwo techniczne w zakresie generatorów azotu, 
systemów zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybu-
chowego z wykorzystaniem gazów inertnych oraz instalacji 
sprężonego powietrza.

(210) 547714 (220) 2022 09 30
(731) AIR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyzdroje
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIRSPORT
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(531) 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 7 Elektryczne sprężarki rotacyjne, Obrotowe 
sprężarki powietrzne, Sprężarki elektryczne, Sprężarki 
[maszyny], Sprężarki obrotowe, Sprężarki powietrza, Sprę-
żarki powietrzne, Sprężarki tłokowe, Śrubowe sprężarki 
powietrzne, Sprężarki, Filtry powietrza do celów mecha-
nicznych, Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, 
do silników, Wibracyjne separatory [maszyny], Układy wlotowe 
do turbin gazowych, 9 Układy i aparatura do sterowania gene-
ratorami do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego, 
Urządzenia i instalacje gaśnicze wykorzystujące gazy inert-
ne i mieszaniny gazów inertnych oraz urządzenia i instalacje 
do wytwarzania sprężonego powietrza, 11 Filtry powietrza, 
Generatory azotu do celów przemysłowych, Generatory 
strumienia powietrza, Filtry do oczyszczania powietrza, Fil-
try powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry powie-
trza do celów przemysłowych, Filtry powietrza do użytku 
domowego, Separatory do oczyszczania powietrza, Se-
paratory do oczyszczania gazu, 35 Sprzedaż generatorów 
do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego oraz 
urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Usługi public relations, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, 37 Usługi w zakresie instalacji, napraw i kon-
serwacji w zakresie urządzeń generatorów do wytwarzania 
azotu oraz usługi w zakresie napraw i instalacji sprężonego 
powietrza, 40 Wypożyczanie generatorów do wytwarzania 
azotu z powietrza atmosferycznego oraz urządzeń i instala-
cji sprężonego powietrza, 41 Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Organizowanie i prowadzenie loterii, 
Sport i fitness, Dostarczanie sprzętu sportowego, Edukacja 
sportowa, Fitness kluby, Doradztwo w zakresie sprawności 
fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, In-
formacje na temat sportu, Obsługa obiektów sportowych, 
Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
42 Usługi projektowe, opinie, ekspertyzy, prace badawcze 
oraz doradztwo techniczne w zakresie generatorów azotu, 
systemów zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybu-
chowego z wykorzystaniem gazów inertnych oraz instalacji 
sprężonego powietrza.

(210) 547773 (220) 2022 10 03
(731) WITULSKI MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DESANT
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Bezalkoholowe napo-
je słodowe, Syrop słodowy do napojów, Woda, Wody mi-
neralne, Woda źródlana, Napoje owocowe, Soki, Aperitify 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe 
napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], 
Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Likie-
ry bezalkoholowe, Lemoniada, Mieszanki do sporządzania 
koktajl bezalkoholowych, Napoje dla sportowców, Napoje 
energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje warzywne, 
Napoje półmrożone, Napoje zawierające witaminy, Woda 
pitna z witaminami, Napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami, Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych, 33 Napoje alkoholowe, w tym napoje alkoholowe ni-
skoprocentowe i aromatyzowane, Aperitify, Brandy, Cachaca  

[brazylijski napój alkoholowy], Calvados, Nalewki gorzkie, 
Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miód pitny, Rum, Sake, Sangria, 
Sznaps, Whisky, Wina, Wódka, 34 Cygara, cygaretki, papierosy 
i inne gotowe artykuły dla palaczy, Tytoń i produkty tytonio-
we, Tytoń do fajek i do żucia, Aromaty do tytoniu, Popiel-
niczki i zapalniczki dla palaczy, Fajki, Przybory do czyszcze-
nia fajek, Gilotynki do cygar, Papierośnice, Zapałki, Pudełka 
na papierosy, Pojemniki na cygara i tytoń, Pudełka na cygara 
z metali szlachetnych, Cygarniczki, 35 Reklama, Reklama na-
pojów alkoholowych i bezalkoholowych, Promocja sprzeda-
ży, Promocja sprzedaży napojów alkoholowych i bezalko-
holowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów 
bezalkoholowych oraz alkoholowych, w tym: piwa, piwa sło-
dowego, syropów i napojów słodowych, wód mineralnych, 
wody źródlanej, napojów owocowych i warzywnych, soków, 
lemoniady, aperitifów, ponczów, coli, cydrów, koktajli, likie-
rów, napojów energetyzujących, napojów witaminowych, 
napojów półmrożonych, win, brandy, Cachaca [brazylijskie-
go napoju alkoholowego], calvadosu, nalewek, dżinu, miodu 
pitnego, rumu, sake, sangrii, sznapsów, whisky, wódki, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów piwowarskich 
oraz mieszanek do sporządzania koktajli i likierów, Badania 
rynku i badania marketingowe.

(210) 547782 (220) 2022 10 03
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamo-
wanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Or-
ganizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
36 Usługi finansowe: usługi pośrednictwa finansowego, 
wycena majątku ruchomego, wycena w kwestiach majątku 
nieruchomego, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości, timesharing nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, organizowanie wynajmu, dzierżawy, timesha-
ringu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomo-
ści, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 37 Usługi 
budowlane, usługi konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe, usługi 
wyburzeniowe, usługi przygotowania terenów pod budowę, 
budowa kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę-
ści, nadzór budowlany, informacja budowlana, doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem narzędzi budowlanych, izolowanie i uszczelnia-
nie obiektów budowlanych, naprawy i remonty obiektów 
budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi 
budowlane z zakresu inżynierii lądowej, montaż rusztowań, 
usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elek-
trycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
sanitarnych i wodnych, wyposażanie wnętrz, usługi zastęp-
stwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów 
przemysłowych i mieszkalnych, 42 Usługi architektoniczne, 
usługi inżynieryjne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy bu-
dowlane: projektowanie urbanistyczne, pomiary geodezyj-
ne, pomiary gruntów, badania geologiczne, projektowanie 
w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej, projektowanie 
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i aranżacja wnętrz, doradztwo w zakresie projektów architek-
tonicznych i budowlanych, doradztwo, opinie, ekspertyzy 
z zakresu budownictwa i architektury.

(210) 547783 (220) 2022 10 03
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamo-
wanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, or-
ganizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
36 Usługi finansowe: usługi pośrednictwa finansowego, 
wycena majątku ruchomego, wycena w kwestiach majątku 
nieruchomego, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości, timesharing nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, organizowanie wynajmu, dzierżawy, timesha-
ringu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomo-
ści, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 37 Usługi 
budowlane, usługi konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe, usługi 
wyburzeniowe, usługi przygotowania terenów pod budowę, 
budowa kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę-
ści, nadzór budowlany, informacja budowlana, doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem narzędzi budowlanych, izolowanie i uszczelnia-
nie obiektów budowlanych, naprawy i remonty obiektów 
budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi 
budowlane z zakresu inżynierii lądowej, montaż rusztowań, 
usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elek-
trycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
sanitarnych i wodnych, wyposażanie wnętrz, usługi zastęp-
stwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów 
przemysłowych i mieszkalnych, 42 Usługi architektoniczne, 
usługi inżynieryjne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy bu-
dowlane: projektowanie urbanistyczne, pomiary geodezyj-
ne, pomiary gruntów, badania geologiczne, projektowanie 
w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej, projektowanie 
i aranżacja wnętrz, doradztwo w zakresie projektów architek-
tonicznych i budowlanych, doradztwo, opinie, ekspertyzy 
z zakresu budownictwa i architektury.

(210) 547784 (220) 2022 10 03
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamo-
wanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, or-
ganizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
36 Usługi finansowe: usługi pośrednictwa finansowego, 
wycena majątku ruchomego, wycena w kwestiach majątku 
nieruchomego, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości, timesharing nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, organizowanie wynajmu, dzierżawy, timesha-
ringu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomo-
ści, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 37 Usługi 
budowlane, usługi konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe, usługi 
wyburzeniowe, usługi przygotowania terenów pod budowę, 
budowa kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę-
ści, nadzór budowlany, informacja budowlana, doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem narzędzi budowlanych, izolowanie i uszczelnia-
nie obiektów budowlanych, naprawy i remonty obiektów 
budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi 
budowlane z zakresu inżynierii lądowej, montaż rusztowań, 
usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elek-
trycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
sanitarnych i wodnych, wyposażanie wnętrz, usługi zastęp-
stwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów 
przemysłowych i mieszkalnych, 42 Usługi architektoniczne, 
usługi inżynieryjne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy bu-
dowlane: projektowanie urbanistyczne, pomiary geodezyj-
ne, pomiary gruntów, badania geologiczne, projektowanie 
w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej, projektowanie 
i aranżacja wnętrz, doradztwo w zakresie projektów architek-
tonicznych i budowlanych, doradztwo, opinie, ekspertyzy 
z zakresu budownictwa i architektury.

(210) 547880 (220) 2022 10 05
(731) BE BIO ACTIVE COSMETIQS MIND NETWORK INSPIRE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be BIO Cosmetics

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsa-
my do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, 
Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Drew-
no zapachowe, Emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do brody, Farby 
do włosów, Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów ko-
smetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych wło-
sów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki, Krem do butów, Kremy ko-
smetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do prania, 
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Lakiery (Środki do usuwania -), Lakiery do paznokci, Maski 
kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło 
do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp, Naklejane ozdo-
by do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki 
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do per-
fum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Paski 
odświeżające oddech, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny 
do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, 
Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do de-
pilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do kręcenia włosów, 
Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbar-
wiania, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty do prania, Preparaty do prostowania wło-
sów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, Produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, 
Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory 
do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bie-
lizny, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche 
szampony, Szampony, Sztuczne paznokcie, Środki czyszczą-
ce do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Tłuszcze 
do celów kosmetycznych, Toniki kosmetyczne do ciała, To-
niki kosmetyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina 
kosmetyczna, Woda kolońska, Woda utleniona do celów ko-
smetycznych, Wosk do depilacji, Wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnic-
twie, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żele oczysz-
czające, Żele pod prysznic, 35 Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Rekla-
ma, Organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, 
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w za-
kresie kosmetyków, Usługi marketingowe, Usługi portalu in-
ternetowego poświęconego promocji kosmetyków, mody, 
zdrowia, higieny i diety, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży kosme-
tyków przez sklepy internetowe.

(210) 548294 (220) 2022 10 19
(731) HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEATING instal konsorcjum

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Armatura sanitarna, Bojlery, Bojlery gazowe, 
Bidety, Filtry do wody, Grzejniki do centralnego ogrzewania 
i centralnej ciepłej wody, Grzejniki elektryczne, Instalacje 
do sauny, Kotły grzewcze, Piece grzewcze, Kabiny natrysko-

we, Kanały kominowe z metalu, Domowe kominki gazowe, 
Krany do wody, Miski klozetowe, Naczynia wzbiorcze do in-
stalacji centralnego ogrzewania, Palniki, Piecyki gazowe, Pie-
cyki koksowe, Piecyki na drewno, Piecyki na węgiel, Przydo-
mowe urządzenia do oczyszczania ścieków, Sedesy z czysz-
czącym strumieniem wody, Uszczelki do kranów, Urządzenia 
do uzdatniania wody, aparatura do uzdatniania wody, Urzą-
dzenia do zmiękczania wody, Urządzenia do klimatyzacji, 
Wanny do kąpieli nasiadowych, Wyciągi kuchenne, Wymien-
niki ciepła, Zasobniki ciepła, Zasobniki pary, Zlewozmywaki, 
17 Armatura do przewodów niemetalowa, Filc izolacyjny, 
Folie metalowe izolacyjne, Lakier izolacyjny, Króćce i złączki 
do rur niemetalowych, Dźwiękoszczelne materiały, Nieme-
talowe osłony do rur, Pierścienie wodoszczelne, Przewody 
giętkie niemetalowe, Taśmy izolacyjne, Uszczelki niemeta-
lowe, Uszczelki gumowe, Uszczelki ognioodporne, Uszczelki 
do rur, Uszczelki do użytku przemysłowego, Uszczelnienia 
zapobiegające przeciekom wody, Wata szklana do izolacji, 
Złączki niemetalowe do przewodów, Zawory z gumy, zawo-
ry klapowe gumowe, 19 Konstrukcje niemetalowe basenów 
kąpielowych, Altany [konstrukcje niemetalowe], Boazerie, 
Materiały budowlane niemetalowe, Dachówka niemetalo-
wa, Drenarskie przewody niemetalowe, Kabiny kąpielowe 
niemetalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalo-
we, Płytki wykładzinowe niemetalowe, Pokrywy włazów nie-
metalowe, Przewody ciśnieniowe niemetalowe, Przewody 
kominowe niemetalowe, Przewody niemetalowe do instala-
cji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe 
niemetalowe.

(210) 548295 (220) 2022 10 19
(731) HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Armatura sanitarna, Bojlery, Bojlery ga-
zowe, Bidety, Filtry do wody, Grzejniki do centralnego 
ogrzewania i centralnej ciepłej wody, Grzejniki elektrycz-
ne, Instalacje do sauny, Kotły grzewcze, Piece grzewcze, 
Kabiny natryskowe, Kanały kominowe z metalu, Domowe 
kominki gazowe, Krany do wody, Miski klozetowe, Naczy-
nia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, Pal-
niki, Piecyki gazowe, Piecyki koksowe, Piecyki na drewno, 
Piecyki na węgiel, Przydomowe urządzenia do oczyszcza-
nia ścieków, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, 
Uszczelki do kranów, Urządzenia do uzdatniania wody, 
aparatura do uzdatniania wody, Urządzenia do zmiękcza-
nia wody, Urządzenia do klimatyzacji, Wanny do kąpieli 
nasiadowych, Wyciągi kuchenne, Wymienniki ciepła, Za-
sobniki ciepła, Zasobniki pary, Zlewozmywaki, 17 Armatura 
do przewodów niemetalowa, Filc izolacyjny, Folie metalowe 
izolacyjne, Lakier izolacyjny, Króćce i złączki do rur nieme-
talowych, Dźwiękoszczelne materiały, Niemetalowe osło-
ny do rur, Pierścienie wodoszczelne, Przewody giętkie 
niemetalowe, Taśmy izolacyjne, Uszczelki niemetalowe, 
Uszczelki gumowe, Uszczelki ognioodporne, Uszczelki 
do rur, Uszczelki do użytku przemysłowego, Uszczelnienia 
zapobiegające przeciekom wody, Wata szklana do izola-
cji, Złączki niemetalowe do przewodów, Zawory z gumy, 
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zawory klapowe gumowe, 19 Konstrukcje niemetalowe 
basenów kąpielowych, Altany [konstrukcje niemetalowe], 
Boazerie, Materiały budowlane niemetalowe, Dachówka 
niemetalowa, Drenarskie przewody niemetalowe, Kabiny 
kąpielowe niemetalowe, Kształtki rurowe rozgałęzienio-
we niemetalowe, Płytki wykładzinowe niemetalowe, Po-
krywy włazów niemetalowe, Przewody ciśnieniowe nie-
metalowe, Przewody kominowe niemetalowe, Przewody 
niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
Przewody wodociągowe niemetalowe.

(210) 548456 (220) 2022 10 24
(731) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trollo
(510), (511) 16 Papier higieniczny, Chusteczki higieniczne, 
Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe kuchenne, Ręczni-
ki kuchenne w rolkach, Ręczniki papierowe do osuszania, 
Ręczniki papierowe do czyszczenia, Papier toaletowy, Pa-
pier toaletowy w rolkach, Papierowe chusteczki toaletowe.

(210) 548566 (220) 2022 10 25
(731) MOSZCZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) apiteka
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do celów kosmetycznych, 
balsamy, błyszczyki, dezodoranty, ekstrakty do celów kosme-
tycznych, esencje eteryczne, kadzidełka, kremy kosmetyczne, 
lakiery kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, odżywki 
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum 
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, olejki toaletowe, Produkty perfumeryjne, sole 
kąpielowe, szampony, środki czyszczące, środki toaletowe, 
środki zmiękczające, toniki do użytku kosmetycznego, wody 
perfumowane, wody kolońskie, woski do czyszczenia i pielę-
gnacji, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele 
do wybielania zębów - zawierające produkty pszczele takie 
jak: miód, mleczko pszczele, pierzga, wosk pszczeli, kit pszcze-
li, jad pszczeli, 4 Knoty do lamp, knoty do świec, Oświetlenie 
bożonarodzeniowe [świece], Paliwo oświetleniowe, Światełka 
nocne [świeczki], Świece zapachowe, Wosk do oświetlania, 
Wosk pszczeli, Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosme-
tyków, Świecie z wosku pszczelego, Świece z węzy pszczelej, 
5 Produkty farmaceutyczne i inne środki do celów leczni-
czych lub weterynaryjnych zawierające produkty pszczele, 
a przede wszystkim: miód, mleczko pszczele, propolis, pierz-
gę, wosk pszczeli, jad pszczeli takie jak: białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
herbicydy, insektycydy, leki dla ludzi, leki do celów weteryna-
ryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 
leki wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, maści 
do leczenia oparzeń słonecznych, mazidła, mineralne suple-
menty diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje 
stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, paski 
siarkowe do dezynfekcji, pasza lecznicza dla zwierząt, pły-
ny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów far-
maceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, pre-

paraty do odświeżania powietrza, preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty medyczne do od-
chudzania, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty 
witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi 
i zwierząt, propolis do celów farmaceutycznych, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające propolis, suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, syropy do użytku farmaceutycznego, 
szampony lecznicze, środki hemostatyczne w sztyfcie, tabletki 
wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, 
wosk dentystyczny, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, 30 Produkty pszczele: miód, jadalne plastry mio-
du, mleczko pszczele oraz następujące artykuły spożywcze za-
wierające produkty pszczele takie jak miód, mleczko pszczele, 
propolis, pierzgę, wosk pszczeli, jad pszczeli: Batony zbożowe, 
Chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukier, Chałwa, Dania liofi-
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Gotowe 
posiłki na bazie makaronu dla małych dzieci, Gotowe potra-
wy na bazie makaronu, Herbata, Herbatniki petit-beurre, Her-
batniki słodowe, Kawa, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
Lody spożywcze, Napary ziołowe, Napary, inne niż do celów 
leczniczych, Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, Piernik, Pralinki, Preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, 
Słodziki naturalne, Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Wy-
roby cukiernicze, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zioła 
do celów spożywczych, 35 Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu towarów i narzędzi używanych w pracach 
pasiecznych, pszczelarstwie, produktów pszczelich, kosme-
tyków, odzieży, napojów, alkoholi i wyrobów alkoholowych, 
karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: miód, leki, kosme-
tyki, świece i wyroby zawierające wosk pszczeli, zestawy pre-
zentowe, upominki, artykuły spożywcze z dodatkiem miodu, 
produkty pszczele, mleczko pszczele, pierzga, propolis, pyłek 
kwiatowy, plastry miodu, sprzęt i narzędzia używane przy 
prowadzeniu gospodarstwa pszczelarskiego, ule i elementy 
uli, odzież pszczelarska, miodarki, literatura i filmy pszczelar-
skie, pokarm dla pszczół, pszczoły, odkłady pszczele, matki 
pszczele, książki elektroniczne, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Infor-
macja o działalności gospodarczej, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Mar-
keting ukierunkowany, Pokazy towarów, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy 
influencerów, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi w zakresie porównywania cen, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą.

(210) 548608 (220) 2022 10 26
(731) KAŹMIERSKI KRZYSZTOF BALONY BALMAR, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) BALMAR
(510), (511) 1 Gazy do pompowania balonów, 20 Balony 
reklamowe, Balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 
Dmuchane balony reklamowe, 28 Balony na przyjęcia, Balo-
ny do zabawy, Balony na przyjęcia i eventy, w tym urodziny, 
chrzciny, komunie, baby shower, rocznice, wieczory panień-
skie, śluby i wesela, eventy firmowe, Balony dekoracyjne, Ba-
lony dla dzieci, Balony na imprezy okolicznościowe, w tym 
urodziny, chrzciny, komunie, baby shower, rocznice, wieczory 
panieńskie, śluby i wesela, eventy firmowe, Balony na uro-
dziny, chrzciny, komunie, baby shower, rocznice, wieczory 
panieńskie, śluby i wesela, eventy firmowe, Balony różnego 
rodzaju: lateksowe, foliowe, z konfetti, cyfry urodzinowe, lite-
ry, balony spersonalizowane, Balony transparentne z helem 
i wypełnieniem konfetti lub piórkami lub małymi balonika-
mi, Boxy balonowe, Bukiety balonowe, Dekoracje balono-
we na imprezy okolicznościowe, w tym urodziny, chrzciny, 
komunie, baby shower, rocznice, wieczory panieńskie, śluby 
i wesela, eventy firmowe, Dekoracje i kompozycje z balonów, 
Spersonalizowane pudełka wypełnione balonami (balonem) 
z helem. Spersonalizowane pudełka wypełnione balonami 
(balonem) z powietrzem lub innymi gazami. Spersonalizo-
wane pudełka wypełnione dowolną kombinacją balonów 
napełnionych helem, powietrzem lub innymi gazami, Pudeł-
ka wypełnione balonami (balonem) z helem, Pudełka wypeł-
nione balonami (balonem) z powietrzem lub innymi gazami, 
Pudełka wypełnione dowolną kombinacją balonów napeł-
nionych helem, powietrzem lub innymi gazami, 35 Usługi 
w zakresie reklamy wizualnej osób trzecich, zwłaszcza z wy-
korzystaniem balonów jako powierzchni ekspozycyjnej, 
Usługi w zakresie sprzedaży balonów reklamowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży balonów z helem, prezentów, upo-
minków, artykułów dekoracyjnych, artykułów party, Sprze-
daż wysyłkowa balonów reklamowych, Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa w sklepach stacjonarnych i w ramach sprzedaży 
wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu oraz innych środ-
ków sprzedaży na odległość: balonów, balonów foliowych, 
balonów lateksowych, balonów spersonalizowanych, pu-
dełek z balonami, spersonalizowanych pudełek z balonami, 
balonów z insertami w środku, helu do napełniania balonów, 
pojemników jednorazowych i wielorazowych wypełnionych 
helem, dekoracji z balonów, zestawów balonów foliowych, 
zestawów balonów lateksowych, akcesoriów i dodatków 
do balonów kartonów, torebek ochronnych, stojaków, cię-
żarków, wstążek, klipsów, patyków, koszyczków, pompek, 
przyrządów do wiązania, balonów dekoracyjnych, balonów 
do napełniania helem, balonów do gry, balonów na przyję-
cia, girland balonowych, balonów na imprezy firmowe, bra-
mek wykonanych z balonów, balonów urodzinowych, balo-
nów okolicznościowych, świecących balonów na przyjęcia, 
balonów na przyjęcia z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, dmuchanych balonów reklamowych, balonów reklamo-
wych nadmuchiwanych powietrzem, maskotek, zabawek, 
konfetti, serpentyn, kotylionów, sztucznego śniegu, masek, 
ozdób okolicznościowych, ozdób bożonarodzeniowych 
i wielkanocnych, naczyń jednorazowych, kwiatów sztucz-
nych z materiału i z tworzyw sztucznych, stroików i wianków 
z tkanin i z tworzyw sztucznych, girland, wstęg do dekoro-
wania, ubrań, okryć głowy, strojów karnawałowych, strojów 
Mikołaja, boxów balonowych, spersonalizowanych pude-
łek wypełnionych balonami z helem, Usługi świadczone 
w sklepach stacjonarnych (w tym na miejscu u klientów) 
i w ramach sprzedaży wysyłkowej, za pośrednictwem Inter-
netu oraz innych środków sprzedaży na odległość: nadruku 
na balonach foliowych i lateksowych, dekoracji balonowych 
na imprezy okolicznościowe i firmowe, przygotowania ba-
lonów z confetti, napełniania balonów helem, napełniania 

balonów powietrzem, przygotowanie ścianek balonowych 
do zdjęć i dekoracyjnych, 41 Usługi dekorowania balona-
mi, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizacja 
i prezentacja widowisk, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Organizacja przyjęć, Organizowanie balów, Organizacja wi-
dowisk, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki 
wizualnej, Rozrywka, Świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomo-
cą środków elektronicznych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki za pośrednictwem Internetu, Usługi informacji 
o rozrywce, Usługi planowania przyjęć, Usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi informacyjne związa-
ne z rozrywką, Usługi informacji telefonicznej związane z roz-
rywką, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci.

(210) 548874 (220) 2022 11 03
(731) MIKOŁAJCZYK RENATA ENIBO IMPORT-EKSPORT, 

Władysławów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHIJING

(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 Maszyny do glazurowania, Maszyny do obrób-
ki kamienia, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny i urządzania 
do czyszczenia, Młoty elektryczne, Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, Piły o napędzie innym niż ręczny, 
Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Wiertarki ręczne 
elektryczne, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, Sil-
niki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Me-
chanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych 
do pojazdów lądowych), Narzędzia rolnicze, inne niż narzę-
dzia ręczne, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcz-
nym), Sztućce, Broń boczna, z wyjątkiem broni palnej.

(210) 548972 (220) 2022 11 08
(731) EAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYESPOT

(531) 02.09.04, 26.11.03, 26.11.13, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do cięcia do celów przemysłowych, 
giętarki, gładziarki, obrabiarki do metalu, narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczne, prasy krawędziowe, piły taśmo-
we, Stoły do pił, Maszyny do obróbki blach, Tarcze szlifierskie, 
wycinarki szczelin, wytłaczarki, wycinarki laserowe, Wycinarki 
wodne, Sterowniki pneumatyczne, hydrauliczne do silników 
i maszyn, Zawory, sprzęgła, Osie, Wały do silników i maszyn, 
Wciągniki, wielokrążki, Podnośniki, pasy do maszyn i silników, 
Przemienniki momentu obrotowego, Szpule, osłony maszyn, 
Obudowy maszyn, Przekładnie redukcyjne, Przekładnie zę-
bate, Łożyska, Kable sterownicze do maszyn i sterowników, 
Filtry powietrza, filtry oleju, Eżektory, Regulatory ciśnienia, 
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prędkości, Dławice, dźwigniki zębatkowe, 9 Lasery do użytku 
przemysłowego, soczewki optyczne do laserów, Obiektywy, 
Obudowy soczewek i obiektywów laserowych.

(210) 549120 (220) 2022 11 14
(731) JASINOWSKI PAWEŁ, Gorzów Wielkopolski; 

JASINOWSKA KINGA CIAO ITALIA,  
Gorzów Wielkopolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTE OF ITALY ciao italia

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.07.01, 24.07.23, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: żywność, wyroby tytoniowe, 
napoje, wina, kosmetyki i środki toaletowe, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, wyrobów tytoniowych, 
napojów, win, kosmetyków i środków toaletowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: żywność, wyroby tytoniowe, napoje, wina, kosmetyki 
i środki toaletowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: żywność, wyroby 
tytoniowe, napoje, wina, kosmetyki i środki toaletowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów związane 
z następującymi produktami: żywność, wyroby tytoniowe, 
napoje, wina, kosmetyki i środki toaletowe, 43 Usługi restau-
racyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Organizacja cateringu na imprezy rodzinne, 
Usługi zaopatrzenia w żywność, Przygotowywanie posiłków 
i napojów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 549357 (220) 2022 11 18
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sense Med Concept
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplemen-
tów diety, produktów dietetycznych, artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie bizne-
sowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie 

działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjal-
nych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyj-
ne związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Naucza-
nie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakre-
sie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi 
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizycz-
ną - fitness, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
- fitness, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych - fitness, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, 
Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej - fitness 
klub, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w za-
kresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu 
kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi trenin-
gowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związa-
ne z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji doty-
czących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzie-
lanie informacji związanych z treningiem fizycznym za po-
średnictwem strony internetowej online, Obiekty i sprzęt 
do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie za-
jęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów 
sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sporto-
wych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów osobi-
stych, 42 Badania kliniczne, Badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania w zakresie medycyny, Badania naukowe, 
Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe doty-
czące chemii, Badania naukowe dotyczące kosmetyków, 
Badania naukowe w dziedzinie farmacji, Badania naukowe 
do celów medycznych, Badania naukowe w dziedzinie me-
dycyny społecznej, Usługi naukowe i badania w tym zakre-
sie, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie 
chorób nowotworowych, Badania laboratoryjne, Badania 
medyczne, Medyczne badania naukowe, Badania chemicz-
no-technologiczne, Medyczne usługi laboratoryjne, Labora-
toria medyczne, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sporto-
wy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w za-
kresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Tera-
pia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elek-
troterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowy-
wanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, 
Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, 
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzoro-
wanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane 
z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Do-
radztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie infor-
macji związanych z suplementami diety i odżywczymi, 
Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie in-
formacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywienio-
wego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi doradztwa dietetycznego - medyczne, Stomatologia, 
Usługi stomatologiczne, Usługi protetyki stomatologicznej, 
Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi opieki sto-
matologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii 
implantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia 
kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji 
zębów, Usługi medyczne, Usługi: pomocy medycznej, pro-
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mocji zdrowia, chirurgii ogólnej, plastycznej, estetycznej 
i kosmetycznej, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
Usługi diagnostyki medycznej - testy i analizy, Analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Chirurgia pla-
styczna, Domy dla rekonwalescentów, Fizjoterapia, Fizykote-
rapia, Kliniki medyczne, Lecznice jako prywatne kliniki, Me-
dyczna opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna, Sanatoria, 
Szpitale, Pomoc medyczna, Porady w zakresie farmakologii, 
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo 
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo w za-
kresie immunologii, Doradztwo w zakresie urody, Implanta-
cja, wszczepianie włosów, Informacja medyczna, Konsulta-
cje dotyczące kosmetyków, Konsultacje medyczne, Kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne 
usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykony-
wanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg lase-
rowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skó-
ry, Kuracje do włosów, Laserowe usuwanie grzyba palców 
nóg, Laserowe usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie tatu-
aży, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie 
alergii, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Leczenie 
w zakresie kontroli wagi ciała, Medyczna pielęgnacja stóp, 
medyczne badania osób, Odbudowa włosów, Opieka me-
dyczna i zdrowotna, Pielęgnacja urody, Poradnictwo me-
dyczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Pro-
fesjonalne doradztwo związane z dietą, Prowadzenie Placó-
wek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, 
Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub 
leczenia medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób, 
Salony piękności, Świadczenie usług medycznych, Udostęp-
nianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, 
Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji pa-
cjentom w zakresie zażywania leków, Udzielanie informacji 
zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, Udzielanie porad medycznych w zakresie re-
dukcji masy ciała, Usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, Usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, Usługi analiz medycznych związane z le-
czeniem pacjentów, Usługi badań krwi, Usługi badań me-
dycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi dermato-
logiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi doradcze 
dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi do-
radcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie 
zdrowia, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze 
w zakresie odchudzania, Usługi doradcze w zakresie żywie-
nia, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczące-
go makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w za-
kresie kontrolowania wagi, Usługi drenażu limfatycznego, 
Usługi ginekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi klinik zdrowia 
- medyczne, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w za-
kresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi 
laserowej korekty wzroku, Usługi lecznicze dotyczące usu-
wania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krą-
żenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczo-
wej, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usłu-
gi lekarskie, Usługi manicure i pedicure, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakre-

sie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w za-
kresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego 
bólu, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem krwi, Usługi mikrodermabrazji, Usługi 
opieki zdrowotnej, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji pa-
znokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji 
stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pomocy medycznej, 
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych szpi-
tali, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi terapeutycz-
ne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi 
w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie lasero-
wego odmładzania skóry, Usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi 
w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie naciąga-
nia skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie odchudzania, 
Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry, Usługi w zakresie planowania programów re-
dukcji wagi, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usłu-
gi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi zabiegów na cellulitu, 
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi za-
biegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wyko-
nywanie badań medycznych, Wynajem sprzętu do celów 
medycznych, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypo-
życzanie instrumentów medycznych, Wypożyczanie instru-
mentów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medyczne-
go, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi ko-
smetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabie-
gi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała.

(210) 549767 (220) 2022 11 29
(731) CICHOCKA-VOLKOV KLAUDYNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOBUZIAKI

(531) 03.09.15, 26.01.03, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 41 Nauczanie, organizacja szkoleń, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 549922 (220) 2022 12 02
(731) FUNDACJA LEGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L
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(531) 29.01.14, 02.09.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, Wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i pró-
bek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, Usługi im-
presaryjne w działalności artystycznej i sportowej, Usługi ba-
dania opinii publicznej, Badania rynku mediów i reklamy, 
Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, 
podatków, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesem, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności 
gospodarczej i handlowej, Negocjowanie i rozliczanie transak-
cji handlowych dla osób trzecich, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Promowanie koncertów muzycznych, Promo-
wanie działalności gospodarczej, Promowanie wydarzeń spe-
cjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Pro-
mowanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z za-
wodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów 
i usług z działalnością sportową, Reklama, w tym promowanie 
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi, Promowanie dzieł 
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, Organizowanie spo-
tkań biznesowo-sportowych, Promowanie zawodów i wyda-
rzeń sportowych, Sprawdzanie predyspozycji do wykonywa-
nia wskazanego zawodu, 36 Zbiórka funduszy na cele dobro-
czynne, Prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz le-
czenia, rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyjne-
go na rzecz osób objętych opieką fundacji, Usługi gromadze-
nia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 
Zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup 
leków oraz materiałów higienicznych dla pacjentów oddzia-
łów szpitalnych, Zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycz-
nego dla oddziałów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy 
na rzecz organizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu 
medycznego, Usługi zbiórki funduszy na cele stypendiów fun-
dowanych dla dzieci i młodzieży, dla niepełnosprawnych 
sportowców, kombatantów, żołnierzy niepełnosprawnych 
w wyniku działań bojowych, Usługi zbiórki funduszy w celu 
pomocy w wyposażaniu szkół, klubów sportowych, ośrodków 
rehabilitacyjnych w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, Finanso-
wanie działań mających na celu przygotowanie zawodowe 
osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, Finansowanie 
inwestycji związanych z działalnością sportową, służbą zdro-
wia i pomocą społeczną, Usługi wynajmowania i dzierżawy 
nieruchomości, Usługi wynajmowania pomieszczeń mieszkal-
nych, biurowych, przemysłowych, Wynajmowanie nierucho-
mości nie zabudowanych, Sponsorowanie imprez kultural-
nych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych, Usługi w zakresie kart rabato-
wych na cele kulturalne dla młodych ludzi, Organizacja festy-
nów, imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórką fundu-
szy, Finansowanie imprez sportowych dla osób niepełno-
sprawnych, Finansowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Finansowanie dzieciom i młodzie-
ży ubiorów sportowych oraz innych akcesoriów lub sprzętu nie-
zbędnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych, Finanso-

wanie zabiegów medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, ku-
racji, specjalistycznego sprzętu, lekarstw i środków medycznych, 
Organizacja zbiórek charytatywnych, 39 Zwiedzanie tury-
styczne i usługi organizowania wycieczek, Organizowanie i fi-
nansowanie wycieczek, kolonii, obozów, szkoleń, wymiany 
międzynarodowej, Usługi biura turystycznego w celu rezer-
wacji podróży, Organizowanie wycieczek, w tym wycieczek 
pieszych, rowerowych i konnych, Organizowanie i finanso-
wanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, spor-
towych i rehabilitacyjnych, Usługi w zakresie transportu i wy-
cieczek dla osób niepełnosprawnych, Wynajmowanie po-
wierzchni magazynowej i miejsc parkingowych, 41 Organizacja 
imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organiza-
cja imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, Usługi kształcenia i nauczania, Organizowanie przyjęć 
okolicznościowych, Organizowane i prowadzenie wystaw, 
pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, kon-
kursów i spotkań w celach kulturalnych, rozrywkowych i edu-
kacyjnych, Usługi organizacji sympozjów, seminariów i konfe-
rencji z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetologii, w zakresie 
dietetyki, rehabilitacji, kosmetyki, rekreacji, sportu, ekologii, 
Usługi klubów rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie 
pokazów mody i spektakli teatralnych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, 
seminariów, konkursów i spotkań w tym związanych z historią 
i tradycją Polski, Edukacja w celu upowszechnienia idei oraz 
wartości niesionych przez kulturę fizyczną i sport, Edukacja 
w celu budowania w społeczeństwie pozytywnych wzorców 
opartych na kulturze fizycznej i sporcie, Udostępnianie obiek-
tów muzealnych (pokazy, wystawy), Zapewnianie sprzętu, 
obiektów i usług muzealnych, Organizowanie przyjęć okolicz-
nościowych, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, 
Usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej, Kluby zdro-
wia, Kluby fitness, Siłownie, Prowadzenie klubu golfowego, 
tenisowego, Organizowanie i prowadzenie zawodów, trenin-
gów i nauki dyscyplin i gier sportowych, Organizowanie i pro-
wadzenie treningów i nauki dyscyplin sportowych, nauki i tre-
ningów w zakresie tańca, Usługi wydawnicze: publikowanie 
książek, gazet, broszur, poradników, podręczników i innych 
materiałów drukowanych, Publikowanie w internecie książek, 
gazet, broszur, poradników, podręczników w formie nieprze-
znaczonej do zapisu na komputerze, Wypożyczanie taśm fil-
mowych, zapisanych nośników informacji, dźwięku i obrazu, 
Zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji lub kształcenia, 
Usługi organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów nauko-
wych w celu propagowania edukacji ekologicznej i zachowań 
proekologicznych, Usługi edukacji ekologicznej, edukacji 
w zakresie odzyskiwania i recyklingu odpadów, Usługi w za-
kresie organizacji konferencji, seminariów i sympozjów w celu 
nawiązania współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, 
medycyny, rozrywki, edukacji, rekreacji i sportu, Wynajmowa-
nie terenów parkowych i rekreacyjnych służących organizacji 
imprez rozrywkowych i turystycznych, Udzielanie informacji 
dotyczącej usług wymienionych powyżej, Organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych w celach edukacyj-
nych w zakresie sprawności fizycznej, sprawności intelektual-
nej oraz uzdolnień artystycznych, Udzielenie pomocy w pro-
cesie kształcenia i rozwoju osobistego, Usługi szkoleniowe 
i prowadzenie warsztatów oraz treningów w zakresie zarzą-
dzania działalnością charytatywną, Usługi prowadzenia warsz-
tatów, Treningów w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sym-
pozjów, prelekcji, Publikacja elektroniczna on-line książek i pe-
riodyków, Publikowanie książek, Usługi wydawnicze, Organi-
zowanie i prowadzenie zjazdów, Doradztwo zawodowe, Fan-
kluby, Dystrybucja filmów, nagrań video i programów telewi-
zyjnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie 
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imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Roz-
rywka w postaci turniejów tenisowych, Świadczenie usług 
sportowych i rekreacyjnych, Świadczenie usług w dziedzinie 
rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekre-
acyjnych, Udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekre-
acyjnego i sportowego dla szkół, organizacji, ośrodków i in-
nych placówek, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń spor-
towych, Usługi szkół [edukacja] w tym szkoły sportowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, Zapewnienie obiektów i sprzętu na po-
trzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Szkolenia 
ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, Zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Organizowanie nieodpłatnych zajęć sportowych i rekreacyj-
nych dla osób niepełnosprawnych, Usługi prowadzenia warsz-
tatów psychologicznych, Trening rozwoju osobistego pod 
opieką trenera metodami psychologicznymi, 43 Usługi pro-
wadzenia: pensjonatów, domów turystycznych, domów opie-
ki, ośrodków wypoczynkowych, ośrodków opieki dziennej, 
hoteli, moteli, hosteli, Usługi charytatywne w tym dostarcza-
nie żywności osobom potrzebującym, dostarczanie posiłków 
dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mitingi, narady, imprezy okolicznościowe, 
Usługi wynajmowania pomieszczeń konferencyjnych, budyn-
ków i obiektów konferencyjnych, turystycznych, wypoczynko-
wych i hotelowych, Usługi wynajmowania nieruchomości 
do prowadzenia działalności hotelowej, na sale konferencyjne 
oraz do prowadzenia usług gastronomicznych, Dostarczanie 
żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], 
44 Usługi medyczne, stomatologiczne, Opieka medyczna, 
Usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi w tym badania dia-
gnostyczne, Usługi leczenia psychologicznego, Usługi tym-
czasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, 
Usługi udostępniania placówek medycznych, Usługi szpital-
nych domów opieki, Organizowanie zabiegów medycznych, 
zabiegów rehabilitacyjnych, kuracji, specjalistycznego sprzętu, 
lekarstw i środków medycznych, Usługi dostarczania informa-
cji medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadcze-
nie usług medycznych, Fundowanie stypendiów, Porady me-
dyczne, Konsultacje medyczne dla rodziny chorego, Usługi 
poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Usługi 
w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów tera-
pii zajęciowej, terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwo-
ju intelektualnego pacjentów, Usługi fizjoterapii i masażu, 
Udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, Udzielanie 
pomocy psychologicznej osobom nie usatysfakcjonowanym 
swoim życiem, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilita-
cji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu długotermino-
wej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, Zapewnianie zaplecza 
medycznego podczas imprez sportowych, Usługi wynajmo-
wania nieruchomości do prowadzenia usług medycznych i re-
habilitacyjnych, Organizowanie i prowadzenie pracowni spe-
cjalistycznych w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, 
Terapia psychologiczna dla małych dzieci.

(210) 550058 (220) 2022 12 07
(731) KWIETNIEWSKA KAROLINA, Falenty Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miata MX - 5 KLUB POLSKA

(531) 24.07.23, 27.05.01
(510), (511) 41 Fotoreportaże, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne 
w formie pokazów, Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń sportowych, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Organizowanie zjazdów i zlotów fanów motoryzacji, 
Planowanie przyjęć w celach rozrywkowych, Prowadzenie 
imprez rozrywkowych, Przekazywanie know-how, w tym 
w formie szkoleń, Redagowanie i publikowanie tekstów lub 
obrazów, innych niż teksty reklamowe, w tym w formie elek-
tronicznej, w mediach internetowych, prasie, radiu, telewizji, 
Prowadzenie bloga w sieci internetowej, Prowadzenie bloga 
w sieci internetowej zawierającego nagrania video, Prowa-
dzenie klubu fanów motoryzacji.

(210) 550563 (220) 2022 12 20
(731) MANAGEMENT BACHLEDA-CURUŚ SPÓŁKA JAWNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BACHLEDA HOTEL ZAKOPANE

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały hotelarskie, Afisze, Pla-
katy, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma, Formu-
larze, Blankiety, Druki, Fotografie, Gazety, Indeksy, Skorowi-
dze, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Książki, Makiety architek-
toniczne, Mapy geograficzne, Materiały do pisania, Materiały 
drukowane, Notatniki, Notesy, Obrazy, Zdjęcia, Papier, Papier 
listowy, Periodyki, Podręczniki, Prospekty, Publikacje druko-
wane, Rysunki, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Sko-
roszyty na dokumenty, Ulotki, Zawiadomienia, 35 Agencje 
reklamowe, Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Ekonomiczne prognozy, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Outsourcing, Doradz-
two biznesowe, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi 
pośrednictwa biznesowego, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie 
administracyjne hotelami, Zarządzenie hotelami dla osób 
trzecich, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
39 Organizowanie podróży do i z hotelu, Dostarczanie ga-
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zet, Dostarczanie kwiatów, Dostawa towarów, Eskortowanie 
podróżnych, Organizowanie rejsów, Parkowanie samocho-
dów, Wypożyczanie pojazdów, Transport powietrzny, Prze-
noszenie, przewóz bagaży, Rezerwacja miejsc na podróż, 
Rezerwacja transportu, Transport, Transport pasażerski, 
Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celu podróży, 
Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi taksówek, 
Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, Wynajem: autokarów, 
samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc 
parkingowych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, 
41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, infor-
macja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga-
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: koncertów, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warszta-
tów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, 
widowisk, zawodów sportowych, organizowanie widowisk 
[impresariat], planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry w golfa, usługi 
agencji dystrybucji biletów, usługi artystów estradowych, 
usługi biblioteczne, usługi klubowe, usługi muzeów, usłu-
gi parków rozrywki, pokazy filmowe, usługi rozrywkowe, 
usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, 
wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów sportowych, 
wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli: na żywo, 
rewiowych, 43 Biura zakwaterowania, Hotele, Motele, Pen-
sjonaty, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Ośrod-
ki wypoczynkowe, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, 
Organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, 
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zakwaterowanie dla 
turystów, Rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych, Ocena zakwaterowania 
wakacyjnego, Wynajem budynków przenośnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary, Bary 
szybkiej obsługi, Catering, Herbaciarnie, Kafeterie, Koktajlba-
ry, Stołówki, Bufety, Restauracje samoobsługowe, oferujące 
dania na wynos, Restauracje z grillem, Restauracje washo-
ku, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi: barowe, 
hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, 
restauracyjne, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wy-
najmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów, urzą-
dzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia  
kempingowego.

(210) 550574 (220) 2022 12 21
 (310) 65481706 (320) 2022 06 22 (330) CN
(731) POWERLINK TECHNOLOGY and Investment 

Company Limited, Hong Kong, HK
(540) (znak słowny)
(540) MORBIDELLI
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy do poruszania 
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub szynową, Skutery, 
Kufry i torby na tylny bagażnik motocykla, Motocykle tere-
nowe, Pojazdy terenowe, Silniki do pojazdów lądowych, Mo-
tocykle, Motocykle elektryczne, Rowery, Rowery elektryczne, 
Szyby przednie pojazdów, Siedzenia do pojazdów, Hulajnogi 
elektryczne.

(210) 550702 (220) 2022 12 23
(731) LESZEK-KANIA AGNIESZKA, KANIA FILIP, KANIA JULIA 

JTF SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) WODNA WIEŻA
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Dzierżawa 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Timesharing nie-
ruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Wycena nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie 
nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, Inwe-
stycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie portfelem 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości, Organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, Zarządzanie inwestycjami w nieru-
chomości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Ocena i wycena 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości i majątku, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Usługi związane ze współwłasnością 
nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Agencje nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwania nieru-
chomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości związanych 
z wynajmem domów i mieszkań, Zarządzanie gruntami, Wy-
najem lokali na cele biurowe, Wynajem powierzchni biuro-
wej, Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych.

(210) 550836 (220) 2022 12 29
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toffee Yummy!

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Cu-
kierki, Toffi, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
Czekoladki, Karmelki [cukierki], Żelki, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Wyroby piekarnicze, 
Ciastka.

(210) 550840 (220) 2022 12 29
(731) MANUFAKTURA ŻURU I BARSZCZU  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowa Wieś

(540) (znak słowny)
(540) Pan Patison
(510), (511) 29 Patisony przetworzone, Patisony konserwowe, 
Patisony konserwowe z chili, Sałatki warzywne, Przetwory 
warzywne.

(210) 550866 (220) 2022 12 29
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
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(540) (znak słowny)
(540) Breakfast station
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Dystrybutory auto-
matyczne, Automaty do ponownego napełniania, Auto-
maty typu refill, Automaty do ponownego uzupełniania,  
Refillomaty.

(210) 550880 (220) 2022 12 30
(731) JAPCZYŃSKA AGATA MARIA, Gdynia 
(540) (znak słowny)
(540) Port Poszukiwacze Nieruchomości
(510), (511) 35 Usługi reklamy, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, Usługi marketingu dla zasobów lokalo-
wych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowa-
nia, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynko-
we, Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
Analiza rynku, Aukcje nieruchomości, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie in-
formacji handlowych, Dostarczanie informacji i świadczenie 
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie-
ruchomościami, Opracowywanie planów deweloperskich 
przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządza-
nia przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, 36 Agencje nieruchomości, biuro nieruchomo-
ści, administrowanie, dzierżawa, wycena nieruchomości, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nie-
ruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi na-
bywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie nie-
ruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Usługi 
towarzystw budowlanych, Usługi w zakresie organizowania 
finansowania lub zarządzania finansowaniem przedsięwzięć 
inwestycyjnych polegających na budowie lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży lub do wynajmowania, Doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie kredytów gotówkowych, Pozyskiwanie 
finansowania dla klienta firmowego – kredytu na realizacje 
inwestycji innych niż mieszkaniowe, leasingi, Analizy finan-
sowe, Analizy w zakresie inwestycji, Finansowanie projektów 
deweloperskich, Opracowywanie kosztorysów w zakre-
sie wyceny nieruchomości, Organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, Usługi wynajmu nieruchomości, 

Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwe-
stycji w nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego 
w zakresie nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, usługi 
konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi wyszuki-
wania i formalnego przygotowywania terenów i nierucho-
mości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego 
i komercyjnego, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod 
budowę, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygo-
towaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, Budowanie domów, lokali mieszkalnych, 
użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, Usługi 
doradztwa budowlanego, Informacja budowlana, Instalacja 
gazociągów i wodociągów, Instalacja systemów ogrzewa-
nia słonecznego, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanali-
zacyjnych, Konserwacja nieruchomości, Montaż [instalacja] 
konstrukcji budynków, Montaż drzwi i okien, Montaż i kon-
serwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i naprawa in-
stalacji grzewczych, Usługi remontowe w zakresie nierucho-
mości, Wynajem sprzętu budowlanego, 42 Projektowanie 
budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie 
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz, 
Doradztwo projektowe, Ekspertyzy geologiczne, Opraco-
wywanie projektów technicznych, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji 
do ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne sys-
temów kanalizacyjnych, Projektowanie konstrukcji, Usługi 
doradcze w zakresie urbanistyki, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, Usługi doradztwa technicz-
nego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi w zakresie eks-
pertyz technologicznych, Zarządzanie projektami architek-
tonicznymi.

(210) 550881 (220) 2022 12 30
(731) JAPCZYŃSKA AGATA MARIA, Gdynia 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORT POSZUKIWACZE NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.08
(510), (511) 35 Usługi reklamy, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, Usługi marketingu dla zasobów lokalo-
wych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowa-
nia, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynko-
we, Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
Analiza rynku, Aukcje nieruchomości, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie in-
formacji handlowych, Dostarczanie informacji i świadczenie 
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usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie-
ruchomościami, Opracowywanie planów deweloperskich 
przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządza-
nia przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, 36 Agencje nieruchomości, Biuro nieruchomo-
ści, administrowanie, dzierżawa, wycena nieruchomości, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nie-
ruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi na-
bywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie nie-
ruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Usługi 
towarzystw budowlanych, Usługi w zakresie organizowania 
finansowania lub zarządzania finansowaniem przedsięwzięć 
inwestycyjnych polegających na budowie lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży lub do wynajmowania, Doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie kredytów gotówkowych, Pozyskiwanie 
finansowania dla klienta firmowego – kredytu na realizacje 
inwestycji innych niż mieszkaniowe, leasingi, Analizy finan-
sowe, Analizy w zakresie inwestycji, Finansowanie projektów 
deweloperskich, Opracowywanie kosztorysów w zakre-
sie wyceny nieruchomości, Organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, Usługi wynajmu nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwe-
stycji w nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego 
w zakresie nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, usługi 
konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi wyszuki-
wania i formalnego przygotowywania terenów i nierucho-
mości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego 
i komercyjnego, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod 
budowę, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygo-
towaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, Budowanie domów, lokali mieszkalnych, 
użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, Usługi 
doradztwa budowlanego, Informacja budowlana, Instalacja 
gazociągów i wodociągów, Instalacja systemów ogrzewa-
nia słonecznego, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanali-
zacyjnych, Konserwacja nieruchomości, Montaż [instalacja] 
konstrukcji budynków, Montaż drzwi i okien, Montaż i kon-
serwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i naprawa in-
stalacji grzewczych, Usługi remontowe w zakresie nierucho-
mości, Wynajem sprzętu budowlanego, 42 Projektowanie 
budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie 
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 

Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz, 
Doradztwo projektowe, Ekspertyzy geologiczne, Opraco-
wywanie projektów technicznych, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji 
do ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne sys-
temów kanalizacyjnych, Projektowanie konstrukcji, Usługi 
doradcze w zakresie urbanistyki, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, Usługi doradztwa technicz-
nego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi w zakresie eks-
pertyz technologicznych, Zarządzanie projektami architek-
tonicznymi.

(210) 550952 (220) 2022 12 30
(731) PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDUSZ MIESZKAŃ dla Rozwoju

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13
(510), (511) 36 Zarządzanie finansowe funduszem, Admini-
strowanie funduszami i inwestycjami.

(210) 550954 (220) 2022 12 30
(731) PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDUSZ MIESZKAŃ na Wynajem

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13
(510), (511) 36 Zarządzanie finansowe funduszem, Admini-
strowanie funduszami i inwestycjami.

(210) 550961 (220) 2022 12 30
(731) MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDDP DLA ZiEMI FOR EARTH
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(531) 01.05.01, 01.05.12, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.18, 
01.07.06, 29.01.04, 29.01.11

(510), (511) 9 Informacje i dane utrwalone na nośnikach, Pu-
blikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach danych, Publikacje drukowane 
w formie umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publikacje 
drukowane w postaci zapisanej na nośnikach danych, Publi-
kacje elektroniczne z zakresu prawa, ekonomii, finansów, 
ubezpieczeń, rachunkowości, księgowości, podatków, kadr 
i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, 
marketingu, informatyki, działalności gospodarczej, farmacji, 
ekologii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, motoryza-
cji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych tech-
nologii, języków obcych, Aplikacje mobilne, Programy i pliki 
komputerowe, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne 
bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne kata-
logi, Oprogramowanie, Oprogramowanie i programy kom-
puterowe do utrzymywania baz danych, Edukacyjne opro-
gramowanie i programy komputerowe, Oprogramowanie 
i programy komputerowe dotyczące prawa, ekonomii, finan-
sów, ubezpieczeń, rachunkowości, księgowości, podatków, 
kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji perso-
nelu, marketingu, informatyki, działalności gospodarczej, far-
macji, ekologii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, mo-
toryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych 
technologii, języków obcych, Oprogramowanie i programy 
komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i in-
formacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz z za-
kresu prawa, ekonomii, finansów, ubezpieczeń, rachunkowo-
ści, księgowości, podatków, kadr i płac, zarządzania zasobami 
ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, dzia-
łalności gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowi-
ska, energetyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, teleko-
munikacji, mediów i nowych technologii, języków obcych, 
Oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania 
finansami, dokumentami i projektami, do obsługi transakcji 
finansowych, wyceny kosztów, przygotowywania zeznań 
podatkowych, Oprogramowanie komputerowe i aplikacje 
mobilne do zbierania, przechowywania i wyświetlania da-
nych o wydajności treningów sportowych, Oprogramowa-
nie komputerowe i aplikacje mobilne do śledzenia, monito-
rowania i planowania treningów sportowych, Audiowizual-
ne urządzenia do nauki, Materiały szkoleniowe i edukacyjne 
do pobrania, Podcasty, Videocasty, 16 Artykuły piśmiennicze, 
Materiały piśmienne, Materiały i publikacje drukowane, Książ-
ki, Czasopisma, Gazety, Dzienniki, Periodyki, Podręczniki, Afi-
sze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, 
Ulotki, Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, 
Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty, Plany, Rysun-
ki, Skorowidze, Koperty, Bilety i kupony papierowe, Materiały 
instruktażowe, szkoleniowe oraz dydaktyczne (z wyjątkiem 
urządzeń) z zakresu prawa, ekonomii, finansów, ubezpie-
czeń, rachunkowości, księgowości, podatków, kadr i płac, 
zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marke-
tingu, informatyki, działalności gospodarczej, farmacji, ekolo-
gii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, motoryzacji, nie-
ruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, 
języków obcych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne na rzecz osób trzecich, Wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, 
Usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputero-
wych bazach danych, Usługi wyszukiwania informacji 
w komputerowych bazach danych, Doradztwo, konsultacje, 
pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Usługi w zakresie promowania działalności społecznej, 
kulturalnej, naukowej i oświatowej, sportowej, wolontariatu 

i działalności charytatywnej, Pozyskiwanie i dostarczanie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunko-
wości, księgowości i podatków, Pozyskiwanie i dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych, informacji marketin-
gowych, informacji o zatrudnieniu, Marketing finansowy, 
Prognozy, analizy i ekspertyzy ekonomiczne, Audyt, Przygo-
towywanie sprawozdań i bilansów finansowych, Usługi pu-
blic relations, Analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Analizy i badania rynkowe, Analiza danych bizne-
sowych, Analizy w zakresie marketingu, Analizy kosztów 
i korzyści, Usługi w zakresie oceny kosztów, Analizy cen, Ana-
liza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, trans-
portem i recyklingiem odpadów, Usługi porównywania cen 
energii, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Planowanie działalności gospodarczej, Usługi dorad-
cze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej, Przygotowywanie dokumentów związanych z działal-
nością gospodarczą, Pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, Usługi wyceny dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w zakresie wywiadu gospodar-
czego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi outsour-
cingu w zakresie księgowości oraz kadr i płac, Usługi prze-
twarzania danych do celów administracyjnych, Usługi kon-
sultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, nabywania 
i zbywania przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolno-
ści przedsiębiorstw, Usługi zarządzania zasobami ludzkimi, 
Usługi rekrutacji personelu, Usługi doradcze, konsultacyjne 
i pomoc w zakresie zasobów ludzkich i rekrutacji personelu, 
Usługi podatkowe (księgowość, rachunkowość), Usługi w za-
kresie rachunkowości i księgowości, Sporządzanie dokumen-
tów dotyczących opodatkowania, Usługi w zakresie przygo-
towywania i wypełniania zeznań podatkowych oraz sporzą-
dzania listy płac, Usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc 
w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, 
Promocja postaw ekologicznych, Wspieranie i promowanie 
działalności ekologicznej, Promowanie nowoczesnych roz-
wiązań organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych 
i technicznych w prowadzonej działalności gospodarczej, 
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego klubami sportowymi, Usługi promowania 
działań na rzecz ochrony środowiska, 36 Usługi finansowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi inwestycyjne, Wyceny i analizy finansowe i inwesty-
cyjne, Usługi celne, Usługi związane z podatkami (nie księgo-
wość), Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Planowa-
nie finansów w zakresie podatków, Konsultacje podatkowe 
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), Sponsorowanie fi-
nansowe, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego dzia-
łalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, Sponsoring im-
prez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, Zbiórki fun-
duszy na cele ekologii i ochrony środowiska, Organizowanie 
zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych 
i informacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska, 
energetyki i sportu, Analizy inwestycyjne, Doradztwo inwe-
stycyjne, Konsultacje finansowe w dziedzinie ekologii, ochro-
ny środowiska i energetyki, Konsultacje dotyczące finanso-
wania projektów energetycznych, projektów związanych 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, Usługi doradcze, 
konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich 
wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, Edukacja prawna, Nauczanie prawa, Doradztwo 
w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, 
Usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania i dosko-
nalenia zawodowego, Coaching, Usługi edukacyjne w dzie-
dzinie sportu, ekologii i ochrony środowiska, Usługi eduka-
cyjne w zakresie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, 
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ekonomicznych, ekologicznych i technicznych w prowadzo-
nej działalności, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Szkolenia sportowe, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, sympo-
zjów, konferencji, kongresów i warsztatów z zakresu prawa, 
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, re-
krutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności go-
spodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, energety-
ki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów 
i nowych technologii, Organizacja i prowadzenie wydarzeń, 
imprez, zawodów i turniejów sportowych, Usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, 
wykładów, sympozjów, konferencji, kongresów i warsztatów 
w celu propagowania odnawialnych źródeł energii, edukacji 
ekologicznej i zachowań proekologicznych, Organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi 
w zakresie tłumaczeń, Usługi edukacyjne związane z nauką 
języków obcych, Organizacja kursów i szkoleń językowych, 
Usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektro-
niczne i internetowe, Publikowanie książek, periodyków i tek-
stów innych niż teksty reklamowe, również w Internecie 
i elektronicznie, Usługi publikacji elektronicznych on-line 
nie do pobrania, Usługi tworzenia publikacji multimedial-
nych i internetowych, Usługi w zakresie publikowania i wy-
dawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji 
z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgo-
wości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, zarządzania zaso-
bami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, 
działalności gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środo-
wiska, energetyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, tele-
komunikacji, mediów i nowych technologii: Usługi w zakre-
sie przygotowywania prezentacji do celów edukacyjnych, 
szkoleniowych i kulturalnych, Udzielanie informacji związa-
nych z wydarzeniami sportowymi i związanych ze sportem, 
42 Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie ochrony śro-
dowiska, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie oszczęd-
ności i zużycia energii, w tym w zakresie wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i eko-
logicznych w prowadzonej działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa środo-
wiska, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zanieczysz-
czenia środowiska i zmian klimatu, Doradztwo technologicz-
ne w zakresie produkcji i używania energii, Opracowywanie 
systemów do zarządzania energią, Gromadzenie informacji 
dotyczących środowiska naturalnego, Udostępnianie infor-
macji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego 
ocieplenia, Usługi doradcze związane z badaniami w dzie-
dzinie ochrony środowiska, Usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, Opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, 
Porady prawne, Doradztwo prawne, Wyszukiwanie, kompila-
cja i dostarczanie informacji prawnych, Opracowywanie eks-
pertyz, opinii i analiz prawnych, Usługi w zakresie badań 
prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne w zakre-
sie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podat-
ków, ubezpieczeń, kadr i płac. zarządzania zasobami ludzki-
mi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności 
gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, ener-
getyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, 
mediów i nowych technologii, Usługi pomocy w sprawach 
spornych, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi prawne związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(210) 550962 (220) 2022 12 30
(731) MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDDP SPORT

(531) 02.01.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Informacje i dane utrwalone na nośnikach, Pu-
blikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach danych, Publikacje drukowane 
w formie umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publikacje 
drukowane w postaci zapisanej na nośnikach danych, Publi-
kacje elektroniczne z zakresu prawa, ekonomii, finansów, 
ubezpieczeń, rachunkowości, księgowości, podatków, kadr 
i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, 
marketingu, informatyki, działalności gospodarczej, farmacji, 
ekologii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, motoryza-
cji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych tech-
nologii, języków obcych, Aplikacje mobilne, Programy i pliki 
komputerowe, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne 
bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne kata-
logi, Oprogramowanie, Oprogramowanie i programy kom-
puterowe do utrzymywania baz danych, Edukacyjne opro-
gramowanie i programy komputerowe, Oprogramowanie 
i programy komputerowe dotyczące prawa, ekonomii, finan-
sów, ubezpieczeń, rachunkowości, księgowości, podatków, 
kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji perso-
nelu, marketingu, informatyki, działalności gospodarczej, far-
macji, ekologii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, mo-
toryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych 
technologii, języków obcych, Oprogramowanie i programy 
komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i in-
formacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz z za-
kresu prawa, ekonomii, finansów, ubezpieczeń, rachunkowo-
ści, księgowości, podatków, kadr i płac, zarządzania zasobami 
ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, dzia-
łalności gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowi-
ska, energetyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, teleko-
munikacji, mediów i nowych technologii, języków obcych, 
Oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania 
finansami, dokumentami i projektami, do obsługi transakcji 
finansowych, wyceny kosztów, przygotowywania zeznań 
podatkowych, Oprogramowanie komputerowe i aplikacje 
mobilne do zbierania, przechowywania i wyświetlania da-
nych o wydajności treningów sportowych, Oprogramowa-
nie komputerowe i aplikacje mobilne do śledzenia, monito-
rowania i planowania treningów sportowych, Audiowizual-
ne urządzenia do nauki, Materiały szkoleniowe i edukacyjne 
do pobrania, Podcasty, Videocasty, 16 Artykuły piśmiennicze, 
Materiały piśmienne, Materiały i publikacje drukowane, Książ-
ki, Czasopisma, Gazety, Dzienniki, Periodyki, Podręczniki, Afi-
sze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, 
Ulotki, Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, 
Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty, Plany, Rysun-
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ki, Skorowidze, Koperty, Bilety i kupony papierowe, Materiały 
instruktażowe, szkoleniowe oraz dydaktyczne (z wyjątkiem 
urządzeń) z zakresu prawa, ekonomii, finansów, ubezpie-
czeń, rachunkowości, księgowości, podatków, kadr i płac, 
zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marke-
tingu, informatyki, działalności gospodarczej, farmacji, ekolo-
gii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, motoryzacji, nie-
ruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, 
języków obcych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne na rzecz osób trzecich, Wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, 
Usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputero-
wych bazach danych, Usługi wyszukiwania informacji 
w komputerowych bazach danych, Doradztwo, konsultacje, 
pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Usługi w zakresie promowania działalności społecznej, 
kulturalnej, naukowej i oświatowej, sportowej, wolontariatu 
i działalności charytatywnej, Pozyskiwanie i dostarczanie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunko-
wości, księgowości i podatków, Pozyskiwanie i dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych, informacji marketin-
gowych, informacji o zatrudnieniu, Marketing finansowy, 
Prognozy, analizy i ekspertyzy ekonomiczne, Audyt, Przygo-
towywanie sprawozdań i bilansów finansowych, Usługi pu-
blic relations, Analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Analizy i badania rynkowe, Analiza danych bizne-
sowych, Analizy w zakresie marketingu, Analizy kosztów 
i korzyści, Usługi w zakresie oceny kosztów, Analizy cen, Ana-
liza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, trans-
portem i recyklingiem odpadów, Usługi porównywania cen 
energii, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Planowanie działalności gospodarczej, Usługi dorad-
cze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej, Przygotowywanie dokumentów związanych z działal-
nością gospodarczą, Pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, Usługi wyceny dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w zakresie wywiadu gospodar-
czego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi outsour-
cingu w zakresie księgowości oraz kadr i płac, Usługi prze-
twarzania danych do celów administracyjnych, Usługi kon-
sultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, nabywania 
i zbywania przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolno-
ści przedsiębiorstw, Usługi zarządzania zasobami ludzkimi, 
Usługi rekrutacji personelu, Usługi doradcze, konsultacyjne 
i pomoc w zakresie zasobów ludzkich i rekrutacji personelu, 
Usługi podatkowe (księgowość, rachunkowość), Usługi w za-
kresie rachunkowości i księgowości, Sporządzanie dokumen-
tów dotyczących opodatkowania, Usługi w zakresie przygo-
towywania i wypełniania zeznań podatkowych oraz sporzą-
dzania listy płac, Usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc 
w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, 
Promocja postaw ekologicznych, Wspieranie i promowanie 
działalności ekologicznej, Promowanie nowoczesnych roz-
wiązań organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych 
i technicznych w prowadzonej działalności gospodarczej, 
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego klubami sportowymi, Usługi promowania 
działań na rzecz ochrony środowiska, 36 Usługi finansowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi inwestycyjne, Wyceny i analizy finansowe i inwesty-
cyjne, Usługi celne, Usługi związane z podatkami (nie księgo-
wość), Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Planowa-
nie finansów w zakresie podatków, Konsultacje podatkowe 
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), Sponsorowanie fi-
nansowe, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego dzia-

łalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, Sponsoring im-
prez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, Zbiórki fun-
duszy na cele ekologii i ochrony środowiska, Organizowanie 
zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych 
i informacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska, 
energetyki i sportu, Analizy inwestycyjne, Doradztwo inwe-
stycyjne, Konsultacje finansowe w dziedzinie ekologii, ochro-
ny środowiska i energetyki, Konsultacje dotyczące finanso-
wania projektów energetycznych, projektów związanych 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, Usługi doradcze, 
konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich 
wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, Edukacja prawna, Nauczanie prawa, Doradztwo 
w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, 
Usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania i dosko-
nalenia zawodowego, Coaching, Usługi edukacyjne w dzie-
dzinie sportu, ekologii i ochrony środowiska, Usługi eduka-
cyjne w zakresie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, 
ekonomicznych, ekologicznych i technicznych w prowadzo-
nej działalności, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Szkolenia sportowe, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, sympo-
zjów, konferencji, kongresów i warsztatów z zakresu prawa, 
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, re-
krutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności go-
spodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, energety-
ki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów 
i nowych technologii, Organizacja i prowadzenie wydarzeń, 
imprez, zawodów i turniejów sportowych, Usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, 
wykładów, sympozjów, konferencji, kongresów i warsztatów 
w celu propagowania odnawialnych źródeł energii, edukacji 
ekologicznej i zachowań proekologicznych, Organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi 
w zakresie tłumaczeń, Usługi edukacyjne związane z nauką 
języków obcych, Organizacja kursów i szkoleń językowych, 
Usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektro-
niczne i internetowe, Publikowanie książek, periodyków i tek-
stów innych niż teksty reklamowe, również w Internecie 
i elektronicznie, Usługi publikacji elektronicznych on-line 
nie do pobrania, Usługi tworzenia publikacji multimedial-
nych i internetowych, Usługi w zakresie publikowania i wy-
dawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji 
z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgo-
wości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, zarządzania zaso-
bami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, 
działalności gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środo-
wiska, energetyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, tele-
komunikacji, mediów i nowych technologii, Usługi w zakre-
sie przygotowywania prezentacji do celów edukacyjnych, 
szkoleniowych i kulturalnych, Udzielanie informacji związa-
nych z wydarzeniami sportowymi i związanych ze sportem, 
42 Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie ochrony śro-
dowiska, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie oszczęd-
ności i zużycia energii, w tym w zakresie wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i eko-
logicznych w prowadzonej działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa środo-
wiska, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zanieczysz-
czenia środowiska i zmian klimatu, Doradztwo technologicz-
ne w zakresie produkcji i używania energii, Opracowywanie 
systemów do zarządzania energią, Gromadzenie informacji 
dotyczących środowiska naturalnego, Udostępnianie infor-
macji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego 
ocieplenia, Usługi doradcze związane z badaniami w dzie-
dzinie ochrony środowiska, Usługi doradcze, konsultacyjne 
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i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, Opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, 
Porady prawne, Doradztwo prawne, Wyszukiwanie, kompila-
cja i dostarczanie informacji prawnych, Opracowywanie eks-
pertyz, opinii i analiz prawnych, Usługi w zakresie badań 
prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne w zakre-
sie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podat-
ków, ubezpieczeń, kadr i płac. zarządzania zasobami ludzki-
mi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności 
gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, ener-
getyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, 
mediów i nowych technologii, Usługi pomocy w sprawach 
spornych, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi prawne związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(210) 550971 (220) 2023 01 03
(731) Unilab, LP, Rockville, MD, US
(540) (znak słowny)
(540) GineIntima
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do pielęgna-
cji włosów, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Olejki eteryczne, Detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Mineralne 
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Diete-
tyczne środki spożywcze, Substancje dietetyczne, Prepara-
ty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
lecznicze, Środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Produkty biolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakte-
riobójcze, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, 
Produkty biotechnologiczne do użytku medycznego, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty prze-
ciwtrądzikowe, Środki i materiały dentystyczne, Płyny farma-
ceutyczne, Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Produkty weterynaryjne, Preparaty chemiczne do celów me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczni-
czych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła, 
napary lecznicze, Leki wzmacniające, Produkty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym, Materiały, bandaże, plastry opatrun-
kowe, Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, 
Aerozole chłodzące do celów medycznych, Preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, Balsamy do użytku medycz-
nego, Biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
Chusteczki do celów medycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy 
do celów medycznych, Gąbka do ran, Kompresy, Plastry sa-
moprzylepne, Plastry do celów medycznych, Plastry tera-
peutyczne, Kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 Wyroby 
medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady 
do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obra-
żeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Pla-
stry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 551064 (220) 2023 01 04
(731) PRZYSTAŃSKA IZABELA CRANBERRY STUDIO, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frompol

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Interfejs programu 
aplikacji (API), który umożliwia programistom integro-
wanie treści i funkcji wideo w witrynach internetowych, 
aplikacjach i urządzeniach, Oprogramowanie do pobrania 
do strumieniowego przesyłania treści audio i wideo na te-
lefony komórkowe, tablety, komputery osobiste i telewizo-
ry, Oprogramowanie do pobrania umożliwiające przesyła-
nie, umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, oznaczanie, 
prowadzenie błoga, udostępnianie lub inne dostarczanie 
mediów elektronicznych lub informacji przez Internet lub 
inną sieć komunikacyjną, Nagrania wideo z muzyką, Nagra-
nia muzyczne, Serwisy internetowe, Udostępnianie rozryw-
ki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Udostęp-
nianie muzyki w Internecie, Aplikacje na telefon dotyczące 
muzyki, Media do pobierania, 41 Usługi festiwali muzycz-
nych, Organizowanie festiwali, Organizowanie koncertów 
muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Produk-
cja koncertów muzycznych, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem koncertów, Publikowanie materiałów multime-
dialnych online, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprze-
wodowych i online, Udzielanie informacji na temat rozrywki 
i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i In-
ternetu, Produkcja widowisk na żywo, Występy muzyczne 
na żywo, Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, Prezen-
tacja występów zespołów muzycznych na żywo, Usługi roz-
rywkowe, a mianowicie seria programów multimedialnych 
rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komunikacyjnych, Rozrywka, a mianowicie dostarcza-
nie użytkownikom muzyki, filmów, programów telewizyj-
nych, audiobooków i gier online za pośrednictwem sieci 
komunikacyjnej, Usługi edukacyjne i rozrywkowe, a mia-
nowicie udostępnianie strony internetowej zawierającej 
klipy audio, klipy wideo, wykonania muzyczne, wideoklipy, 
klipy filmowe, fotografie, inne materiały multimedialne oraz 
powiązane informacje za pośrednictwem Internetu i in-
nych sieci komunikacyjnych, 42 Zapewnienie czasowego 
korzystania z oprogramowania niepobierającego danych 
do transmisji, przesyłania strumieniowego i pobierania mu-
zyki, filmów i treści audiowizualnych, Dostarczanie oprogra-
mowania jako usługi do użytku w związku z przesyłaniem, 
strumieniowaniem i pobieraniem muzyki, filmów i treści 
audiowizualnych, Dostarczanie oprogramowania kompu-
terowego online nie wymagającego pobierania, służącego 
do przesyłania strumieniowego, dostarczania, dystrybucji, 
przekazywania, udostępniania, przechowywania, groma-
dzenia, wyszukiwania, organizowania, tworzenia, nagrywa-
nia, produkowania, publikowania, aranżowania i edytowa-
nia treści audio, wideo i multimedialnych, Udostępnienie 
strony internetowej, na której reklamodawcy, marketerzy 
i dostawcy treści mogą dotrzeć do użytkowników online, 
zaangażować ich i wejść z nimi w interakcję w celu promo-
cji lub reklamy.
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(210) 551066 (220) 2023 01 04
(731) PRZYSTAŃSKA IZABELA CRANBERRY STUDIO, Marki
(540) (znak słowny)
(540) Vidokówki
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Interfejs programu 
aplikacji (APl), który umożliwia programistom integro-
wanie treści i funkcji wideo w witrynach internetowych, 
aplikacjach i urządzeniach, Oprogramowanie do pobra-
nia do strumieniowego przesyłania treści audio i wideo 
na telefony komórkowe, tablety, komputery osobiste i te-
lewizory, 41 Usługi festiwali muzycznych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych, Produkcja nagrań audiowizualnych, Organi-
zowanie festiwali, Organizowanie koncertów muzycznych, 
Prezentacja koncertów muzycznych, Produkcja koncertów 
muzycznych, Produkcja dzieł muzycznych w studio na-
grań, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Publikowa-
nie materiałów multimedialnych online, Usługi rozrywkowe 
dotyczące muzyki udostępniane dzięki strumieniom online, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedzi-
ny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie multimedial-
nych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług 
telewizyjnych, szerokopasmowych bezprzewodowych 
i online, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez 
rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, 
Produkcja widowisk na żywo, Występy muzyczne na żywo, 
Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, Prezentacja wy-
stępów zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywko-
we, a mianowicie seria programów multimedialnych rozpo-
wszechnianych za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
komunikacyjnych, Rozrywka, a mianowicie dostarczanie 
użytkownikom muzyki, filmów, programów telewizyjnych, 
audiobooków i gier online za pośrednictwem sieci komu-
nikacyjnej, Usługi edukacyjne i rozrywkowe, a mianowicie 
udostępnianie strony internetowej zawierającej klipy audio, 
klipy wideo, wykonania muzyczne, wideoklipy, klipy filmo-
we, fotografie, inne materiały multimedialne oraz powią-
zane informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
komunikacyjnych.

(210) 551083 (220) 2023 01 05
(731) SHENZHEN SAILVAN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) COOFANDY
(510), (511) 25 Koszule, Kurtki, Koszulki z krótkim rękawem, 
Swetry, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Kamizelki, Pod-
koszulki, Kurtki [odzież], Garnitury, Odzież, Pulowery, Stroje 
plażowe, Bielizna, Dżinsy, Obuwie, Botki, Trzewiki, Nakrycia 
głowy, Wyroby pończosznicze, Pasy elastyczne wyszczupla-
jące [bielizna].

(210) 551084 (220) 2023 01 05
(731) SHENZHEN SAILVAN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) HOTOUCH
(510), (511) 25 Koszule, Sukienki, Płaszcze, Garnitury damskie, 
Swetry, Okrycia wierzchnie [odzież], Odzież, Kurtki [odzież], 
Koszulki z krótkim rękawem, Spódnice, Kamizelki, Podkoszul-
ki, Spodnie, Kombinezony jednoczęściowe [odzież], Piżamy, 
Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, Kurtki wiatrosz-
czelne, Kurtki puchowe, Nakrycia głowy, Obuwie dla kobiet.

(210) 551085 (220) 2023 01 05
(731) SHENZHEN SAILVAN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ht HOTOUCH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22
(510), (511) 18 Imitacje skóry, Pudełka ze skóry, Torby [po-
krowce] na ubrania do podróży, Torby skórzane, Kufry po-
dróżne, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Plecaki, 
Torby podróżne, Chlebaki, Nosidełka dla niemowląt do no-
szenia na ciele, Torby, Walizki płócienne, Parasole dla dzieci, 
Parasole, Kije alpejskie, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, 
Odzież dla zwierząt, Etui na klucze, Aktówki, Kufry podróż-
ne [bagaż], 25 Koszule, Sukienki, Płaszcze, Garnitury damskie, 
Swetry, Okrycia wierzchnie [odzież], Odzież, Kurtki [odzież], 
Koszulki z krótkim rękawem, Spódnice, Kamizelki, Podkoszul-
ki, Spodnie, Kombinezony jednoczęściowe [odzież], Piżamy, 
Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, Kurtki wiatrosz-
czelne, Kurtki puchowe, Nakrycia głowy, Obuwie dla kobiet.

(210) 551177 (220) 2023 01 09
(731) SHENZHEN SAILVAN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) arshiner
(510), (511) 25 Trykoty [ubrania], Koszulki z krótkim ręka-
wem, Długie luźne stroje, Pulowery, Piżamy, Swetry, Odzież 
gimnastyczna, Kurtki, Kostiumy kąpielowe, Garnitury dam-
skie, Odzież taneczna, Kombinezony jednoczęściowe, Kurtki 
[odzież], Palta, Kamizelki, Koszule, Majtki, Dżinsy, Odzież dzie-
cięca, Odzież puchowa.

(210) 551180 (220) 2023 01 09
(731) SAILVAN TIMES CO., LTD., Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) zeagoo
(510), (511) 25 Długie luźne stroje, Koszule, Koszulki z krót-
kim rękawem, Kamizelki, Spódnice, Dzianina [odzież], Pulo-
wery, Kurtki, Kurtki [odzież], Majtki, Odzież sportowa, Palta, 
Garnitury damskie, Stroje plażowe, Piżamy, Kurtki wiatrosz-
czelne, Odzież puchowa, Szaliki, Gorsety, Czapki [nakrycia 
głowy].

(210) 551250 (220) 2004 05 01
(731) FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG,  

Osterholz-Scharmbeck, DE
(540) (znak słowny)
(540) ROTOPRESS
(510), (511) 12 Silnikowe pojazdy lądowe do celów komu-
nalnych, w szczególności maszyny do zamiatania ulic, pojaz-
dy do czyszczenia kanalizacji, polewaczki drogowe, maszyny 
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do mycia ulic, pojazdy do zbierania i transportu odpadów: 
kontenerowe, zamknięte zabudowy do utylizacji odpadów 
dla pojazdów do zbierania i transportu odpadów z przynaj-
mniej jednym otworem na odpady i surowce wtórne.

(210) 551252 (220) 2021 11 12
 (310) 97002544 (320) 2021 08 30 (330) US
(731) Amunix Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, US
(540) (znak słowny)
(540) XPAC
(510), (511) 1 Środki chemiczne wykorzystywane do produk-
cji farmaceutyków, Odczynniki, enzymy i nukleotydy do badań 
naukowych lub medycznych, Białkowe polimerowe związki 
pośrednie wykorzystywane w produkcji preparatów farma-
ceutycznych, Związki biomedyczne, mianowicie peptydy, 
peptydomimetyki i białkowe polimerowe związki pośrednie 
wykorzystywane w produkcji preparatów farmaceutycznych, 
5 Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób nowotwo-
rowych, zapalnych, immunologicznych i wirusowych, Prepa-
raty farmaceutyczne do stosowania w dziedzinie onkologii, 
immunologii i stanów zapalnych, Medyczne odczynniki dia-
gnostyczne, Odczynniki wykorzystywane w testowaniu białek 
do celów medycznych i diagnostycznych.

(210) 551254 (220) 2023 01 11
(731) DURAK ARKADIUSZ KAMIL MARITO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARITO
(510), (511) 20 Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], 
Meble do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble, 
Barki [meble], Meble kuchenne, Meble drewniane, Meble ła-
zienkowe, Komody, Meble domowe, Skrzynie, Stoły, Szafy, 
Konsole, Meble wypoczynkowe, Szafki, Meble wielofunkcyjne, 
Gabloty [meble], Meble biurowe, Regały, Siedzenia, Toaletki, 
Półki do przechowywania [meble], Elementy dzielące prze-
strzeń [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Ru-
chome przesłony (ekrany) [meble], Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne 
na wymiar, Meble do pokojów dziecinnych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Ścianki działowe niemetalowe 
[meble], Stoliki pod umywalkę [meble], Stojaki na ręczniki 
[meble], Meble domowe wykonane z drewna, Drewniane 
półki i stojaki [meble], Meble na miarę (do zabudowy), Me-
ble z tworzyw sztucznych do łazienek, Wieszaki na ubra-
nia, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubra-
nia, Krzesła, Drzwi do mebli, Kartoteki [meble], Kredensy 
kuchenne [meble], Ławy [meble], Meble metalowe, Meble 
ogrodowe, Meble szkolne, Nogi do mebli, Osłony do ko-
minków, Osprzęt niemetalowy do mebli, Panele drewniane 
do mebli, Półki do kartotek [meble], Pulpity [meble], Szafki 
zamykane, Szuflady [części mebli], Wolnostojące przepie-
rzenia [meble], Zagłówki, 40 Usługi stolarskie, Produkcja 
mebli na zamówienie, Produkcja mebli na zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich.

(210) 551306 (220) 2023 01 12
(731) STESIK STANISLAU, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) HANZA
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy.

(210) 551321 (220) 2023 01 13
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)

(540) Simply You NOVASCON
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki do higieny jamy 
ustnej, Preparaty do włosów, Preparaty do kąpieli, Prepara-
ty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Mydła i żele, Maści 
[nielecznicze], Środki toaletowe, 5 Preparaty i artykuły higie-
niczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty 
i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły den-
tystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Far-
maceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, Żywność dla niemowląt.

(210) 551363 (220) 2023 01 13
(731) WFC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WFC WARSAW FINANCIAL CENTER
(510), (511) 9 Aplikacje internetowe, oprogramowanie kom-
puterowe, w tym oprogramowanie komputerowe pobiera-
ne z Internetu, Oprogramowanie komputerowe do pobiera-
nia, przesyłania, odbierania, edytowania, wyodrębniania, ko-
dowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania i or-
ganizowania danych, w tym danych audio i wideo, kompute-
rowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, 35 Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie na-
bywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsię-
biorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamo-
wej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administro-
wanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usłu-
gi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące 
marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostar-
czanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, marke-
ting bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, 
prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie 
planów marketingowych, planowanie strategii marketingo-
wych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowa-
nie badań marketingowych, analiza trendów marketingo-
wych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publi-
kowanie druków w celach reklamowych, kampanie reklamo-
we, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, organizowanie i pro-
mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, pomoc w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca wizerunku firmy, profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie 
ulotek, broszur marketingowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, promowanie towarów 
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i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, agencje informacji handlowej, handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informa-
cji dotyczącej sprzedaży handlowej, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania i analiza 
badań konsumenckich, analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, audyty centrów handlowych, handlo-
we usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie infor-
macji dotyczącej sprzedaży handlowej, Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, promowanie sprzedaży usług na rzecz osób 
trzecich poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie 
i rozmieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, planów marketingowych, przygotowy-
wanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów re-
klamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towa-
rów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie 
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom 
trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], prowa-
dzenie interesów osób trzecich, inwestycji w zakresie nieru-
chomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelo-
wych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, ad-
ministrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi doty-
czącymi handlu i/lub reklamy, doradztwo w zakresie organi-
zowania zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi de-
weloperskie w formie doradztwa dotyczącego organizowa-
nia i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz do-
starczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie 
budownictwa, wyceny handlowa, usługi reklamowe i marke-
tingowe online, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, wydawanie ulotek 
reklamowych, usługi zarządzania społecznością online, wy-
dawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wykonywanie 
materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, 36 Administrowane nieruchomościami, w tym han-
dlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, prowa-
dzenie agencji pośrednictwa w handlu, wydzierżawianie 
i wynajmowanie nieruchomości, nieruchomości mieszkal-
nych, lokali użytkowych, biur, budynków, gruntu, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów 

od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomo-
ści, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych 
w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie 
wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy 
ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, wynajmem 
pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele 
biurowe, wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo 
w najmie i handlu nieruchomościami, usługi developerskie 
w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, Pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, 
Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni han-
dlowej i usługowej, Zarządzanie inwestycjami, ocena i wyce-
na galerii handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z centrami handlowymi, usługi finan-
sowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, bu-
dynkowych i lokalowych, oraz doradztwa, informacji i opera-
cji w zakresie obrotu nieruchomościami, prowadzenie rozli-
czeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, 
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, 
wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwe-
stycji, inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nierucho-
mości, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojal-
ność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów 
upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach 
programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe 
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów,  
38 Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej trans-
misji medialnych treści rozrywkowych, usługi telefonii i tele-
fonii mobilnej, udostępnianie urządzeń łącznościowych dro-
gą kablową lub za pomocą satelitów radiowych lub droga 
radiową, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych w ce-
lach komercyjnych lub edukacyjnych, dostarczanie informa-
cji komunikacyjnych, interaktywne usługi: nadawania pro-
gramów i łączności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, 
przesyłania wiadomości błyskawicznych i danych, dostarcza-
nia wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizual-
nych, bezpieczne transmitowanie danych cyfrowych za po-
mocą kanałów telekomunikacyjnych, transmisja dźwięku, 
wideo i informacji, transmisja informacji dla celów bizneso-
wych, komunikacja przez sieci elektroniczne, za pomocą 
środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany da-
nych w formie elektronicznej, przesyłanie, odbieranie i trans-
misja wiadomości, organizowanie [zapewnianie] usług kon-
ferencji elektronicznych, transmisja krótkich informacji [sms], 
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki, i komunikatów teksto-
wych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyj-
nymi, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, 
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą sateli-
tarną, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunika-
cji, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprze-
wodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny ka-
nał komunikacji, udostępnianie urządzeń łącznościowych 
do wymiany danych cyfrowych, elektronicznych, udostęp-
nianie informacji na temat komunikacji medialnej, w zakresie 
komunikacji, informacji związanych z komunikacją bezprze-
wodową, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, 
usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, 
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usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące te-
lekomunikacji, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowni-
ków biznesowych, usługi komunikacyjne świadczone drogą 
elektroniczną, usługi informacyjne on-line związane z tele-
komunikacją, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji 
danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, telefonii 
i telefonii mobilnej, usługi transmisyjne, usługi transmisji da-
nych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektro-
nicznej i telekomunikacyjnej, usługi wideokonferencji, usługi 
zintegrowanego przesyłania wiadomości, zapewnianie elek-
tronicznych połączeń telekomunikacyjnych dla centrów da-
nych, 41 Administrowanie (organizowanie) usługami rozryw-
kowymi lub działalnością kulturalną w budynkach, dla na-
jemców, dzierżawców i użytkowników budynków lub 
ich części, usługi doradcze w zakresie planowania imprez 
specjalnych, publikowanie informacji z zakresu efektywności 
działań centrów handlowych, handlu i usług, Tworzenie fan-
klubów, prowadzenie szkoleń i analiz z zakresu efektywności 
działalności centrów handlowych i efektywności handlu 
i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, fotoreportaże, 
dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzyki, doradz-
two szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w za-
kresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe i co-
aching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, sportowych, 
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, infor-
macja o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, roz-
rywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja im-
prez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, konferencji na temat biznesu i handlu, konfe-
rencji związanych z reklamą, konkursów, organizowanie 
zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyj-
nych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, publikowanie 
plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia bizne-
sowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, usługi szkoleniowe w zakre-
sie doradztwa do spraw zarządzania, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, 42 Doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu kom-
puterowego, oprogramowania komputerowego, Usługi 
w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, 
powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowe-
go oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmo-
wanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, usługi komputerowe w za-
kresie ochrony antywirusowej, analizy systemów kompute-
rowych, opracowywanie projektów technicznych, doradz-
two budowlane w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usłu-
gi w zakresie dekoracji wnętrz, odpłatne udostępnianie kom-
puterowych baz danych, projektowanie architektoniczne 
i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkal-
nych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy 
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlane-
go, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, w tym 
projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów 
z tego zakresu, projektowanie umeblowania i wyposażenia 
pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie skle-
pów, projektowanie hoteli, doradztwo w dziedzinie automa-
tyzacji biura i miejsca pracy, usługi w zakresie badania i udo-
skonalania nowych produktów, badanie jakości produktów, 
ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania 

materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, pla-
nowanie budowy nieruchomości, projektowanie budynków, 
w tym galerii handlowych, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, 43 Udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotela-
mi, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi biur zakwaterowa-
nia, usługi opieki nad dziećmi świadczone na obiektach han-
dlowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem  
budynków przenośnych.

(210) 551364 (220) 2023 01 13
(731) WFC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WARSAW FINANCIAL CENTER
(510), (511) 9 Aplikacje internetowe, oprogramowanie kom-
puterowe, w tym oprogramowanie komputerowe pobiera-
ne z Internetu, Oprogramowanie komputerowe do pobiera-
nia, przesyłania, odbierania, edytowania, wyodrębniania, ko-
dowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania i or-
ganizowania danych, w tym danych audio i wideo, kompute-
rowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, 35 Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie na-
bywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsię-
biorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamo-
wej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administro-
wanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usłu-
gi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące 
marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostar-
czanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, marke-
ting bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, 
prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie 
planów marketingowych, planowanie strategii marketingo-
wych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowa-
nie badań marketingowych, analiza trendów marketingo-
wych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publi-
kowanie druków w celach reklamowych, kampanie reklamo-
we, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, organizowanie i pro-
mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, pomoc w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
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dotycząca wizerunku firmy, profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie 
ulotek, broszur marketingowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, agencje informacji handlowej, handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informa-
cji dotyczącej sprzedaży handlowej, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania i analiza 
badań konsumenckich, analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, audyty centrów handlowych, handlo-
we usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie infor-
macji dotyczącej sprzedaży handlowej, Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, promowanie sprzedaży usług na rzecz osób 
trzecich poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie 
i rozmieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, planów marketingowych, przygotowy-
wanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów re-
klamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towa-
rów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie 
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom 
trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], prowa-
dzenie interesów osób trzecich, inwestycji w zakresie nieru-
chomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelo-
wych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, ad-
ministrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi doty-
czącymi handlu i/lub reklamy, doradztwo w zakresie organi-
zowania zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi de-
weloperskie w formie doradztwa dotyczącego organizowa-
nia i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz do-
starczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie 
budownictwa, wyceny handlowa, usługi reklamowe i marke-
tingowe online, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, wydawanie ulotek 
reklamowych, usługi zarządzania społecznością online, wy-
dawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wykonywanie 
materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, 36 Administrowane nieruchomościami, w tym han-
dlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, prowa-

dzenie agencji pośrednictwa w handlu, wydzierżawianie 
i wynajmowanie nieruchomości, nieruchomości mieszkal-
nych, lokali użytkowych, biur, budynków, gruntu, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów 
od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomo-
ści, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych 
w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie 
wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy 
ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, wynajmem 
pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele 
biurowe, wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo 
w najmie i handlu nieruchomościami, usługi developerskie 
w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, Pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, 
Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni han-
dlowej i usługowej, Zarządzanie inwestycjami, ocena i wyce-
na galerii handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z centrami handlowymi, usługi finan-
sowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, bu-
dynkowych i lokalowych, oraz doradztwa, informacji i opera-
cji w zakresie obrotu nieruchomościami, prowadzenie rozli-
czeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, 
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, 
wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwe-
stycji, inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nierucho-
mości, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojal-
ność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów 
upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach 
programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe 
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów,  
38 Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej trans-
misji medialnych treści rozrywkowych, usługi telefonii i tele-
fonii mobilnej, udostępnianie urządzeń łącznościowych dro-
gą kablową lub za pomocą satelitów radiowych lub droga 
radiową, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych w ce-
lach komercyjnych lub edukacyjnych, dostarczanie informa-
cji komunikacyjnych, interaktywne usługi: nadawania pro-
gramów i łączności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, 
przesyłania wiadomości błyskawicznych i danych, dostarcza-
nia wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizual-
nych, bezpieczne transmitowanie danych cyfrowych za po-
mocą kanałów telekomunikacyjnych, transmisja dźwięku, 
wideo i informacji, transmisja informacji dla celów bizneso-
wych, komunikacja przez sieci elektroniczne, za pomocą 
środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany da-
nych w formie elektronicznej, przesyłanie, odbieranie i trans-
misja wiadomości, organizowanie [zapewnianie] usług kon-
ferencji elektronicznych, transmisja krótkich informacji [sms], 
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki, i komunikatów teksto-
wych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyj-
nymi, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, 
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą sateli-
tarną, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunika-
cji, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprze-
wodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny ka-
nał komunikacji, udostępnianie urządzeń łącznościowych 
do wymiany danych cyfrowych, elektronicznych, udostęp-
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nianie informacji na temat komunikacji medialnej, w zakresie 
komunikacji, informacji związanych z komunikacją bezprze-
wodową, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, 
usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące te-
lekomunikacji, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowni-
ków biznesowych, usługi komunikacyjne świadczone drogą 
elektroniczną, usługi informacyjne on-line związane z tele-
komunikacją, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji 
danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, telefonii 
i telefonii mobilnej, usługi transmisyjne, usługi transmisji da-
nych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektro-
nicznej i telekomunikacyjnej, usługi wideokonferencji, usługi 
zintegrowanego przesyłania wiadomości, zapewnianie elek-
tronicznych połączeń telekomunikacyjnych dla centrów da-
nych, 41 Administrowanie (organizowanie) usługami rozryw-
kowymi lub działalnością kulturalną w budynkach, dla na-
jemców, dzierżawców i użytkowników budynków lub 
ich części, usługi doradcze w zakresie planowania imprez 
specjalnych, publikowanie informacji z zakresu efektywności 
działań centrów handlowych, handlu i usług, Tworzenie fan-
klubów, prowadzenie szkoleń i analiz z zakresu efektywności 
działalności centrów handlowych i efektywności handlu 
i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, fotoreportaże, 
dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzyki, doradz-
two szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w za-
kresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe i co-
aching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, sportowych, 
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, infor-
macja o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, roz-
rywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja im-
prez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, konferencji na temat biznesu i handlu, konfe-
rencji związanych z reklamą, konkursów, organizowanie 
zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyj-
nych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, publikowanie 
plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia bizne-
sowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, usługi szkoleniowe w zakre-
sie doradztwa do spraw zarządzania, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, 42 Doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu kom-
puterowego, oprogramowania komputerowego, Usługi 
w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, 
powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowe-
go oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmo-
wanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, usługi komputerowe w za-
kresie ochrony antywirusowej, analizy systemów kompute-
rowych, opracowywanie projektów technicznych, doradz-
two budowlane w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usłu-
gi w zakresie dekoracji wnętrz, odpłatne udostępnianie kom-
puterowych baz danych, projektowanie architektoniczne 
i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkal-
nych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy 
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlane-
go, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, w tym 
projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów 
z tego zakresu, projektowanie umeblowania i wyposażenia 
pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie skle-

pów, projektowanie hoteli, doradztwo w dziedzinie automa-
tyzacji biura i miejsca pracy, usługi w zakresie badania i udo-
skonalania nowych produktów, badanie jakości produktów, 
ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania 
materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, pla-
nowanie budowy nieruchomości, projektowanie budynków, 
w tym galerii handlowych, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, 43 Udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotela-
mi, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi biur zakwaterowa-
nia, usługi opieki nad dziećmi świadczone na obiektach han-
dlowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem  
budynków przenośnych.

(210) 551365 (220) 2023 01 13
(731) WFC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WFC
(510), (511) 9 Aplikacje internetowe, oprogramowanie kom-
puterowe, w tym oprogramowanie komputerowe pobiera-
ne z Internetu, Oprogramowanie komputerowe do pobiera-
nia, przesyłania, odbierania, edytowania, wyodrębniania, ko-
dowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania i or-
ganizowania danych, w tym danych audio i wideo, kompute-
rowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, 35 Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie na-
bywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsię-
biorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamo-
wej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administro-
wanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usłu-
gi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące 
marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostar-
czanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, marke-
ting bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, 
prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie 
planów marketingowych, planowanie strategii marketingo-
wych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowa-
nie badań marketingowych, analiza trendów marketingo-
wych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publi-
kowanie druków w celach reklamowych, kampanie reklamo-
we, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, organizowanie i pro-
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mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, pomoc w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca wizerunku firmy, profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie 
ulotek, broszur marketingowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, agencje informacji handlowej, handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informa-
cji dotyczącej sprzedaży handlowej, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania i analiza 
badań konsumenckich, analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, audyty centrów handlowych, handlo-
we usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie infor-
macji dotyczącej sprzedaży handlowej, Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, promowanie sprzedaży usług na rzecz osób 
trzecich poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie 
i rozmieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, planów marketingowych, przygotowy-
wanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów re-
klamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towa-
rów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie 
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom 
trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], prowa-
dzenie interesów osób trzecich, inwestycji w zakresie nieru-
chomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelo-
wych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, ad-
ministrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi doty-
czącymi handlu i/lub reklamy, doradztwo w zakresie organi-
zowania zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi de-
weloperskie w formie doradztwa dotyczącego organizowa-
nia i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz do-
starczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie 
budownictwa, wyceny handlowa, usługi reklamowe i marke-
tingowe online, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, wydawanie ulotek 
reklamowych, usługi zarządzania społecznością online, wy-

dawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wykonywanie 
materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, 36 Administrowane nieruchomościami, w tym han-
dlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, prowa-
dzenie agencji pośrednictwa w handlu, wydzierżawianie 
i wynajmowanie nieruchomości, nieruchomości mieszkal-
nych, lokali użytkowych, biur, budynków, gruntu, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów 
od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomo-
ści, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych 
w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie 
wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy 
ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, wynajmem 
pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele 
biurowe, wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo 
w najmie i handlu nieruchomościami, usługi developerskie 
w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, Pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, 
Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni han-
dlowej i usługowej, Zarządzanie inwestycjami, ocena i wyce-
na galerii handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z centrami handlowymi, usługi finan-
sowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, bu-
dynkowych i lokalowych, oraz doradztwa, informacji i opera-
cji w zakresie obrotu nieruchomościami, prowadzenie rozli-
czeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, 
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, 
wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwe-
stycji, inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nierucho-
mości, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojal-
ność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci bonów 
upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach 
programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe 
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 Mo-
bilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji 
medialnych treści rozrywkowych, usługi telefonii i telefonii 
mobilnej, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą ka-
blową lub za pomocą satelitów radiowych lub droga radio-
wą, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych w celach 
komercyjnych lub edukacyjnych, dostarczanie informacji 
komunikacyjnych, interaktywne usługi: nadawania progra-
mów i łączności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, przesy-
łania wiadomości błyskawicznych i danych, dostarczania 
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
bezpieczne transmitowanie danych cyfrowych za pomocą 
kanałów telekomunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo 
i informacji, transmisja informacji dla celów biznesowych, ko-
munikacja przez sieci elektroniczne, za pomocą środków 
elektronicznych, komunikacja w celu wymiany danych w for-
mie elektronicznej, przesyłanie, odbieranie i transmisja wia-
domości, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji 
elektronicznych, transmisja krótkich informacji [sms], obra-
zów, mowy, dźwięku, muzyki, i komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przeka-
zywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, 
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świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewo-
dowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał 
komunikacji, udostępnianie urządzeń łącznościowych 
do wymiany danych cyfrowych, elektronicznych, udostęp-
nianie informacji na temat komunikacji medialnej, w zakresie 
komunikacji, informacji związanych z komunikacją bezprze-
wodową, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, 
usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące te-
lekomunikacji, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowni-
ków biznesowych, usługi komunikacyjne świadczone drogą 
elektroniczną, usługi informacyjne on-line związane z tele-
komunikacją, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji 
danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, telefonii 
i telefonii mobilnej, usługi transmisyjne, usługi transmisji da-
nych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektro-
nicznej i telekomunikacyjnej, usługi wideokonferencji, usługi 
zintegrowanego przesyłania wiadomości, zapewnianie elek-
tronicznych połączeń telekomunikacyjnych dla centrów da-
nych, 41 Administrowanie (organizowanie) usługami rozryw-
kowymi lub działalnością kulturalną w budynkach, dla na-
jemców, dzierżawców i użytkowników budynków lub 
ich części, usługi doradcze w zakresie planowania imprez 
specjalnych, publikowanie informacji z zakresu efektywności 
działań centrów handlowych, handlu i usług, Tworzenie fan-
klubów, prowadzenie szkoleń i analiz z zakresu efektywności 
działalności centrów handlowych i efektywności handlu 
i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, fotoreportaże, 
dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzyki, doradz-
two szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w za-
kresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe i co-
aching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, sportowych, 
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, infor-
macja o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, roz-
rywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja im-
prez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, konferencji na temat biznesu i handlu, konfe-
rencji związanych z reklamą, konkursów, organizowanie 
zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyj-
nych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, publikowanie 
plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia bizne-
sowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, usługi szkoleniowe w zakre-
sie doradztwa do spraw zarządzania, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, 42 Doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu kom-
puterowego, oprogramowania komputerowego, Usługi 
w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, 
powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowe-
go oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmo-
wanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, usługi komputerowe w za-
kresie ochrony antywirusowej, analizy systemów kompute-
rowych, opracowywanie projektów technicznych, doradz-
two budowlane w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usłu-
gi w zakresie dekoracji wnętrz, odpłatne udostępnianie kom-
puterowych baz danych, projektowanie architektoniczne 
i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkal-
nych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy 
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlane-

go, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, w tym 
projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów 
z tego zakresu, projektowanie umeblowania i wyposażenia 
pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie skle-
pów, projektowanie hoteli, doradztwo w dziedzinie automa-
tyzacji biura i miejsca pracy, usługi w zakresie badania i udo-
skonalania nowych produktów, badanie jakości produktów, 
ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania 
materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, pla-
nowanie budowy nieruchomości, projektowanie budynków, 
w tym galerii handlowych, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, 43 Udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotela-
mi, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi biur zakwaterowa-
nia, usługi opieki nad dziećmi świadczone na obiektach han-
dlowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem bu-
dynków przenośnych.

(210) 551453 (220) 2023 01 17
(731) SIWCZYŃSKI MARCIN CENTRUM AKSON, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SKLEP ANIMATORA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ra-
mach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych 
w związku z: zabawkami, zabawkami edukacyjnymi, po-
mocami naukowymi, artykułami papierniczymi, artykułami 
plastycznymi, artykułami kreatywnymi, świeczkami, balo-
nami, balonami gumowymi, balonami foliowymi, balonami 
do modelowania, balonami w kształcie liter i cyfr, balonami 
z helem, akcesoriami balonowymi, dekoracjami, dekoracjami 
okolicznościowymi, artykułami do malowania twarzy i ciała, 
instrumentami muzycznymi, artykułami i sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach skle-
pu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku 
ze środkami dezynfekującymi, środkami ochrony osobistej, 
maseczkami ochronnymi, przyłbicami, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z kartkami okoliczno-
ściowymi, kostiumami do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, kostiumami i przebraniami na imprezy 
okolicznościowe, przebraniami i kostiumami na imprezy 
tematyczne, akcesoriami do strojów na imprezy tematycz-
ne, maskami kostiumowymi i perukami, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z artykułami do animacji 
czasu wolnego, takimi jak chusty animacyjne, tunele ani-
macyjne, maty animacyjne, piłki, skakanki, baseny pianko-
we, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach skle-
pu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku  
z: grami, grami planszowymi, grami elektronicznymi, grami 
edukacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ra-
mach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych 
w związku z: artykułami do dekoracji stroju, girlandami, pa-
pierowymi kubeczkami, papierowymi talerzykami, serwet-
kami, papierowymi czapeczkami, torebkami prezentowymi, 
zestawami do pakowania prezentów, upominkami, gadże-
tami, zestawami prezentowymi, artykułami do charakte-
ryzacji, farbkami i kosmetykami do makijażu i tatuaży, Pro-
mocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, 41 Usługi dekorowania balo-
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nami, Usługi w zakresie personalizacji balonów na imprezy 
okolicznościowe i tematyczne, Kursy instruktażowe, Kursy 
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu animacji czasu 
wolnego, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń kul-
turalnych, sportowych i edukacyjnych, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Organizacja i prowadzenie warsztatów mu-
zycznych, Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu de-
korowania, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie imprez 
edukacyjnych, Planowanie i organizowanie imprez okolicz-
nościowych i tematycznych, Planowanie i przeprowadzanie 
imprez [rozrywka], Kursy szkoleniowe z zakresu malowania 
twarzy i ciała, Kursy szkoleniowe z zakresu modelowania ba-
lonów, Kursy szkoleniowe z zakresu organizowania imprez 
okolicznościowych i tematycznych, Doradztwo w zakresie 
planowania przyjęć.

(210) 551504 (220) 2023 01 18
(731) WOJTCZAK ARKADIUSZ ESTIBEAUTY, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) śk ŚWIADOMA KOSMETYKA

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 551507 (220) 2023 01 17
(731) MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt
(540) (znak słowny)
(540) Tesla Energy Drink
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.

(210) 551559 (220) 2023 01 19
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SAIO
(510), (511) 9 Urządzenia fiskalne, Kasy i drukarki rejestrują-
ce, kasy i drukarki fiskalne, kasy wirtualne jako aplikacje lub 
oprogramowanie, Drukarki kart, drukarki paragonowe i bi-
letowe, wagi, skanery kodów kreskowych, monitory doty-
kowe, terminale dotykowe, Drukarki paragonowe, kolektory 
danych, Oprogramowanie, części i akcesoria do urządzeń 
fiskalnych, Czytniki kart magnetycznych, Weryfikatory cen, 
Cenówki elektroniczne, Monitory i terminale fiskalne, Sys-
temy typu POS/EPOS, kasy komputerowe, Komputerowe 
systemy fiskalne, Elektroniczne kasy rejestrujące, Programy 
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów 
kasowych, Elektroniczne urządzenia fiskalne zawierające 
oprogramowanie, Elektroniczne systemy fiskalne stanowią-
ce sieci komunikacyjne składające się z urządzeń fiskalnych 
współpracujących ze sobą oraz oprogramowania, Aplikacje 
fiskalne do pobrania, 42 Usługi udostępniania kas i druka-

rek fiskalnych on-line, Kasy i drukarki rejestrujące on-line, 
Aplikacje fiskalne nie do pobrania, Usługi udostępniania kas  
wirtualnych on-line.

(210) 551560 (220) 2023 01 19
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Posnet EVO
(510), (511) 9 Urządzenia fiskalne, Kasy i drukarki rejestrują-
ce, kasy i drukarki fiskalne, kasy wirtualne jako aplikacje lub 
oprogramowanie, Drukarki kart, drukarki paragonowe i bi-
letowe, wagi, skanery kodów kreskowych, monitory doty-
kowe, terminale dotykowe, Drukarki paragonowe, kolekto-
ry danych, Oprogramowanie, części i akcesoria do urządzeń 
fiskalnych, Czytniki kart magnetycznych, Weryfikatory cen, 
Cenówki elektroniczne, Monitory i terminale fiskalne, Sys-
temy typu POS/EPOS, kasy komputerowe, Komputerowe 
systemy fiskalne, Elektroniczne kasy rejestrujące, Programy 
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów 
kasowych, Elektroniczne urządzenia fiskalne zawierające 
oprogramowanie, Elektroniczne systemy fiskalne stanowią-
ce sieci komunikacyjne składające się z urządzeń fiskalnych 
współpracujących ze sobą oraz oprogramowania, Aplikacje 
fiskalne do pobrania, 42 Usługi udostępniania kas i druka-
rek fiskalnych on-line, Kasy i drukarki rejestrujące on-line, 
Aplikacje fiskalne nie do pobrania, Usługi udostępniania kas 
wirtualnych on-line.

(210) 551594 (220) 2023 01 20
(731) HOLLY MOLLY FAMILY GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowny)
(540) Holly Molly
(510), (511) 3 Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki 
do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do włosów, Barwniki kosmetyczne, Basma [barwnik ko-
smetyczny], Bawełniane płatki do celów kosmetycznych, 
Bazy do ust neutralizujące odcień ust, Brokat do ciała, Bro-
kat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, Chusteczki 
do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszanka-
mi oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone olej-
kami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki 
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chu-
steczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, Gąbki nasączone środkami to-
aletowymi, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycz-
nego, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Henna do celów ko-
smetycznych, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Kremy do mycia, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycz-
nego, Maseczki do twarzy i ciała, Makijaż (Preparaty do -), 
Maski podgrzewane parą, jednorazowego użytku, nie do ce-
lów medycznych, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, 
Mgiełki do ciała, Mleczko kosmetyczne, Nasączone chus-
teczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], 
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające 
chusteczki kosmetyczne, Nielecznicze olejki pod prysznic, 
Nielecznicze płukanki do irygacji, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
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ciała, Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Oczysz-
czające maseczki do twarzy, Olejki do ciała i twarzy, Olejki 
do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do masażu 
ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy, Opakowa-
nia uzupełniające do dozowników kosmetyków, Peeling 
do stóp, Peeling w żelu, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Pian-
ki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki 
pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do włosów 
i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku 
osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli i pod 
prysznic, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, 
Preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, Preparaty 
kosmetyczne do ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne powstrzy-
mujące odrastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku 
osobistego, Preparaty pod prysznic, Preparaty złuszczające 
do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty do mycia 
rąk, Puder do rąk, Prokolagen do celów kosmetycznych, Pu-
der w kremie do twarzy, Serum do celów kosmetycznych, 
Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się 
do użytku kosmetycznego, Środki do pielęgnacji włosów, 
Środki do czyszczenia rąk, Spraye do utrwalania makijażu, 
Woda micelarna, Wata w formie płatków do użytku kosme-
tycznego, Żel lawendowy, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele 
do ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych, Ziarna do polerowania, 
Zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk], Pomad-
ka do ust, Puder prasowany, Puder sypki, Mineralne lakiery 
do paznokci, Korektor pod oczy kamuflaż, Cień do brwi kred-
ka do oczu, Kredka do ust, Kredka do brwi, Mydełko do brwi, 
Baza pod makijaż, Utrwalacz do makijażu, Pomada do brwi, 
Rozświetlacz do twarzy, Bronzer do twarzy, Cienie do oczu, 
Tusz do rzęs, Baza pod tusz do rzęs, Żel utrwalający do brwi, 
Baza pod cienie do oczu, Eyeliner w płynie, Puder w pły-
nie, Róże do policzków, Kosmetyki kolorowe w kremie, Tint 
do ust, Maski do ust, Błyszczyk do ust.

(210) 551777 (220) 2023 01 26
(731) KOZŁOWSKI PRZEMYSŁAW VPK, Rąbień AB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VENTRA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 11 Okienne urządzenia do klimatyzacji, Przeno-
śne urządzenia do klimatyzacji, Filtry do użytku z urządze-
niami do klimatyzacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Wentyla-
tory elektryczne będące elementami domowych instalacji 
klimatyzacyjnych, Wentylatory do klimatyzacji, Wentylatory 
do systemów wentylacji, Przenośne wentylatory elektryczne, 
Elektryczne wentylatory okienne, Wentylatory wyciągowe, 
Wentylatory dachowe, Wentylatory sufitowe, Wentylatory 
wywiewne, Wentylatory do pojazdów, Elektryczne wenty-
latory bezłopatkowe, Wentylatory pożarowe oddymiające, 
Wyciągi wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne dymu, Wyciągi 
wentylacyjne do pary, Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyza-
cyjne], Wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, Wyciągi wen-

tylacyjne do zamrażarek, Instalacje chłodnicze, Przemysłowe 
instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do zamrażania, 
Urządzenia i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze 
do gazu, Instalacje chłodnicze do płynów, Instalacje chłod-
nicze do cieczy, Aparatura i instalacje chłodnicze, Instalacje 
chłodnicze do ekspozycji żywności, Filtry kurzu, Filtry powie-
trza, Filtry do klimatyzacji, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, 
Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry elektryczne do klima-
tyzacji, Filtry do systemów chłodniczych, Filtry do instalacji 
przemysłowych, Filtry do oczyszczania gazów odlotowych, 
Filtry powietrza do celów przemysłowych, Filtry powietrza 
do użytku domowego, Filtry powietrza do instalacji prze-
mysłowych, Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, 
Filtry do wody do użytku przemysłowego, Filtry do użytku 
przemysłowego i domowego, Filtry do użycia z urządzenia-
mi do ogrzewania, Filtry do użycia z urządzeniami do wen-
tylacji, Filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych 
lub przemysłowych], Regulowane, powlekane filtry tłuszczo-
we z przegrodami [części okapów kuchennych], Filtry po-
wietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powie-
trza], Elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone 
do użytku domowego, Filtry powietrza do użytku jako ele-
menty zatrzymujące kurz w procesach przemysłowych, Filtry 
powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemy-
słowych, Wymienniki ciepła, Płaszczowe wymienniki ciepła, 
Wymienniki ciepła do kominków, Systemy HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy do ogrzewania 
i chłodzenia samochodów, Przemysłowe urządzenia grzew-
cze, Przemysłowe instalacje grzewcze, Urządzenia grzewcze 
do pomieszczeń, Urządzenia i instalacje grzewcze, Instalacje 
grzewcze do użytku przemysłowego, Urządzenia grzewcze 
do użytku w domu, Urządzenia sterownicze [zawory ter-
mostatyczne] do instalacji grzewczych, Reagujące na zmia-
ny temperatury sterowniki do automatycznych zaworów 
[części instalacji grzewczych], 37 Instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i na-
prawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, 
Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyj-
nych, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Usługi wy-
konawców w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, napra-
wa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja i naprawa 
urządzeń grzewczych podłogowych, Konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi 
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na pa-
liwa stałe, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Instalacja elektrycznego ogrzewania towa-
rzyszącego, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalowanie urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń 
elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do chłodzenia, 
Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecz-
nych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkal-
nych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Konser-
wacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowolta-
icznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
42 Projektowanie techniczne systemów klimatyzacyjnych, 
filtracyjnych, grzewczych, chłodniczych, wyciągowych, Pro-
jektowanie konstrukcji systemów klimatyzacyjnych, filtracyj-
nych, grzewczych, chłodniczych, wyciągowych, Sporządza-
nie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
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(210) 551780 (220) 2023 01 26
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKLEP POLSKI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKLEP POLSKI

(531) 10.03.11, 19.01.12, 27.05.01, 29.01.14, 26.05.08, 26.05.16, 
26.05.18

(510), (511) 35 Usługi franczyzowe związane z pomocą dla 
firm, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczy-
mi, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do wło-
sów, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów 
ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami 
papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czysz-
czenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torba-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
słodyczy, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobior-
ców, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, Usługi franczyzowe związane z po-
mocą w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego.

(210) 551790 (220) 2023 01 26
(731) NOWAK-IBISZ ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PANI GADŻET
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towa-
rów przy pomocy influencerów, Prezentacja firm oraz ich to-
warów i usług w Internecie, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawal-
ności marki na rzecz innych, Zapewnianie konsumentom re-
komendacji o towarach w celach handlowych, Oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Usługi w zakresie handlu w związku z ar-
tykułami do czyszczenia, elektroniką, kosmetykami, odzieżą, 
obuwiem, nakryciami głowy, urządzeniami gospodarstwa 
domowego, sprzętem sportowym i usługi informacyjne dla 
konsumentów, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi porówny-
wania cen, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Usługi pośrednictwa biznesowego 
związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowa-
nych profilach z klientami, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami do czyszczenia, elektroniką, kosmetykami, 
odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy, urządzeń gospodar-
stwa domowego, Testowanie marki, 41 Publikowanie recen-
zji on-line, Zapewnianie rozrywki online, Usługi w zakresie 
szkoleń handlowych, Usługi dziennikarskie, Wydawanie au-
diobooków, Organizacja webinariów, Organizowanie kon-
kursów, Publikowanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów.

(210) 551793 (220) 2023 01 26
(731) PRZYBYLSKI PAWEŁ PRIMATES, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stumilowy-las.pl

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 01.03.01, 01.03.15, 06.01.02, 
05.01.01, 05.01.10

(510), (511) 41 Usługi przedszkoli, Oddziały opieki dziennej 
[edukacyjne], Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja językowa, Usługi szkoleniowe w zakresie pomo-
cy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, 
43 Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi 
dziećmi, Żłobki i ośrodki opieki dziennej.

(210) 551827 (220) 2023 01 27
(731) MARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) Martom
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje na temat 
rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat sprze-
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daży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży 
i programów sprzedaży, Konsultacje w zakresie zarządzania 
sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Moni-
torowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, Negocjo-
wanie umów kupna i sprzedaży towarów, Organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zaku-
pem i sprzedażą produktów, Organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów mo-
tywacyjnych, Organizowanie, przeprowadzanie i nadzoro-
wanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, 
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczą-
cych sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów kupna 
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie 
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towa-
rów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na zakup i sprze-
daż towarów i usług, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocje sprze-
daży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych.

(210) 551830 (220) 2023 01 26
(731) CIAK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWE DACH-STYL, Jeżowe
(540) (znak słowny)
(540) BLACHODACHÓWKA TIGER
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówki, metalo-
we panele dachowe, dachówki metalowe.

(210) 551905 (220) 2023 01 30
(731) ZAKHARCHUK MYKOLA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARINE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25, 01.15.14, 
26.13.01

(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety do celów 
medycznych, 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów 
mianowicie kosmetyków i suplementów diety pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także  
internetowym.

(210) 551915 (220) 2023 01 31
(731) ZŁOTY STOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)

(540) AGROKOLOR
(510), (511) 2 Powłoki, Farby i farby mocno rozcieńczone, 
Farby antykorozyjne, Farby chroniące przed rdzą.

(210) 551973 (220) 2023 01 31
(731) RĄPAŁA AGNIESZKA, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RTC RAPALA TRAVEL CONCIERGE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 17.01.17, 
01.01.17

(510), (511) 39 Agenci zajmujący się organizowaniem po-
dróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe 
do planowania podróży, Doradztwo w zakresie planowania 
trasy podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Dostarcza-
nie informacji dotyczących transportu, Informacja tury-
styczna, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja i re-
zerwacja podróży, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, 
Organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i bi-
letów kolejowych, Organizowanie i rezerwacja wycieczek 
ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie 
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Planowanie 
i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja 
podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie po-
dróży za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja 
biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, 
Rezerwacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja 
miejsc na transport wodny, Rezerwacja miejsc na transport 
kolejowy, Rezerwacja miejsc w różnych środkach transpor-
tu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycz-
nych, Rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, Re-
zerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem za pośrednictwem 
biura, Udzielanie informacji dotyczących transportu i po-
dróży, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji związanych z plano-
waniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą 
środków elektronicznych, Usługi agencji podróży polegają-
ce na organizowaniu podróży, Usługi agencji podróży w za-
kresie podróży biznesowych, Usługi agencji rezerwującej 
podróże, Usługi agencyjne obejmujące organizację podró-
ży, Usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezer-
wacji i zamówień na transport, Usługi rezerwacji podróży 
turystycznych, Usługi rezerwacji wczasów i podróży, Usługi 
w zakresie planowania wycieczek, Usługi w zakresie rezer-
wacji biletów lotniczych, Usługi z zakresu organizacji i re-
zerwacji podróży, Usługi w zakresie rezerwowania podróży, 
Usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, 
Usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży 
wakacyjnych, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji 
podróży, Koordynowanie planów podróży dla osób pry-
watnych i grup, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia 
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ich posiadaczom podróży, Usługi w zakresie wczasów zor-
ganizowanych związane z planowaniem podróży, 43 Usługi 
biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, 
Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja 
pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwa-
terowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania w ho-
telach, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług re-
zerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udzie-
lanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji 
hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji 
zakwaterowania na wakacje, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwo-
wania restauracji.

(210) 551978 (220) 2023 01 31
(731) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zimowy Narodowy W trasie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 16 Programy imprez, Bilety wstępu, 41 Orga-
nizowanie imprez muzycznych, Zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, Przygotowywanie imprez sportowych, Organiza-
cja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez sportowych, 
Organizowanie imprez łyżwiarskich, Nauka jazdy na łyżwach, 
Organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publicz-
ności, Udostępnianie obiektów i sprzętu dojazdy na łyżwach, 
Imprezy kulturalne, Organizowanie pokazów łyżwiarskich, 
Usługi rekreacyjne związane z łyżwiarstwem, 43 Bary, Bary 
przekąskowe.

(210) 552021 (220) 2023 02 01
(731) MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Szampony koloryzujące, farby do włosów, roz-
jaśniacze, płyny do trwałej, Szampony pielęgnacyjne, odżyw-
ki, maski, maseczki, Maseczki kosmetyczne, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki aromatyczne, kosmetyki, kosmetyki 
upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, zmywacze do paznokci, preparaty do depilacji, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry.

(210) 552025 (220) 2023 02 01
(731) BUJAK RAFAŁ DRACO, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ENZO
(510), (511) 9 Etui na okulary, etui na okulary słoneczne, etui 
na okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, okulary antyodblaskowe, okulary dla rowerzystów, oku-
lary do uprawiania sportu, okulary korekcyjne, okulary do czyta-
nia, okulary narciarskie, okulary do nurkowania, okulary ochron-
ne do ochrony oczu, okulary pływackie, okulary polaryzujące, 
okulary polaryzacyjne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary przeciwodblaskowe od lodu, okula-
ry ochronne do uprawiania sportu, okulary strzeleckie, okulary 
teatralne, okulary, łańcuszki do okularów, oprawki do okularów, 
pojemniczki na szkła, sznureczki do okularów, szkła przeciwsło-
neczne nakładane na okulary, gogle, gogle do akwalungu, go-
gle do celów sportowych, gogle do pływania, gogle narciarskie, 
gogle ochronne, kaski do jazdy na deskorolce, kaski motocy-
klowe, kaski ochronne, kaski ochronne dla motocyklistów, kaski 
ochronne dla rowerzystów. kaski ochronne do uprawiania spor-
tu, kaski sportowe, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów 
obejmujących etui na okulary, etui na okulary słoneczne, etui 
na okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, okulary antyodblaskowe, okulary dla rowerzystów, oku-
lary do uprawiania sportu, okulary korekcyjne, okulary do czyta-
nia, okulary narciarskie, okulary do nurkowania, okulary ochronne 
do ochrony oczu, okulary pływackie, okulary polaryzujące, oku-
lary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
przeciwodblaskowe od lodu, okulary ochronne do uprawiania 
sportu, okulary strzeleckie, okulary teatralne, okulary, łańcuszki 
do okularów, oprawki do okularów, pojemniczki na szkła, sznu-
reczki do okularów, szkła przeciwsłoneczne nakładane na oku-
lary, gogle, gogle do akwalungu, gogle do celów sportowych, 
gogle do pływania, gogle narciarskie, gogle ochronne, kaski do-
jazdy na deskorolce, kaski motocyklowe, kaski ochronne, kaski 
ochronne dla motocyklistów, kaski ochronne dla rowerzystów, 
kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski sportowe w tym 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysył-
kowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radio-
wa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach 
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych 
usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowa-
nie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych 
z promocją powyższych towarów, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych okularów, oprawek na okulary, gogli i kasków 
ochronnych, wyrobów optycznych, wzornictwo przemysłowe.

(210) 552030 (220) 2023 02 01
(731) MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MI MARION
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(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Szampony pielęgnacyjne, odżywki, maski, ma-
seczki, Maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki aromatyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększają-
ce, kremy kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
zmywacze do paznokci, preparaty do depilacji, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry.

(210) 552052 (220) 2023 02 02
(731) KARPIŃSKI PRAWDZIWE LODY SPÓŁKA JAWNA, 

Opole
(540) (znak słowny)
(540) kavaleria
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, 
Kawa w postaci całych ziaren, Kawa [palona, w proszku, gra-
nulowana lub w napojach], Ekstrakty z kawy, Napoje na bazie 
kawy, Palone ziarna kawy, Napoje sporządzane z kawy, Mie-
szanki kawowe, Napoje kawowe, Mielone ziarna kawy, Ziarna 
kawy, Kawa bezkofeinowa, 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni.

(210) 552129 (220) 2023 02 06
(731) KOZIOŁ IWONA P. H. INTER-HANDEL, Bełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) picollo

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Akcesoria 
dla lalek, Akcesoria do mebelków dla lalek, Akcesoria nadmu-
chiwane do basenów, Artykuły do zabawy dla dzieci, Brodzi-
ki [płytkie baseny], Dmuchane baseny kąpielowe do celów 
rekreacyjnych, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, 
Drony (zabawki), Drewniane klocki do budowania [zabawki], 
Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, 
Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki wie-
lofunkcyjne, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Ele-
menty zabawek składanych do budowy, Figurki do zabawy, 
Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne 
i dźwiękowe, Garaże zabawki, Gitary do zabawy, Gry, Gry ak-
cji zręcznościowe, Gry mechaniczne, Gry planszowe i urzą-
dzenia do hazardu, Gry sportowe, Grzechotki, Helikoptery 
zabawki sterowane radiowo, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, 
Huśtawki dla niemowląt, Konstrukcje do zabawy dla dzieci, 
Lalki, Latawce będące zabawkami, Łódki do zabawy, Łóżka 
dla lalek, Magnetyczne klocki będące zabawkami, Małe piłki 
do gry w piłkę nożną, Maskotki, Maty do zabawy do użytku 
z pojazdami zabawkowymi, maty do zabawy z pojazdami za-
bawkowymi, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, 
Maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, Maty 
z puzzli piankowych [zabawki], Maty z zabawkami dla nie-
mowląt, Meble do domków dla lalek, Meble zabawkowe, 
Mechaniczne zabawki akcji, Miecze zabawkowe, Mikrofony 
zabawkowe, Mikroskopy zabawkowe, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele budynków 
w zmniejszonej skali [zabawki], Modele helikopterów, Mode-
le kolei, Modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], 
Modele lokomotyw parowych [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów sterowane radiowo, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Modele rakiet do zabawy, Modele sa-
molotów w zmniejszonej skali, Modele silników samochodo-
wych będące zabawkami, Modele teatrów do zabawy w po-

staci zestawów teatralnych dla dzieci, Modele z tworzyw 
sztucznych będące zabawkami, Modułowe domki do zaba-
wy, Mówiące lalki, Nadmuchiwane zabawki do basenu, Na-
mioty do zabawy w pomieszczeniach, Namioty zabawkowe, 
Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Pojazdy 
zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, Pojazdy zabawki z ele-
mentami do przekształcania, Pojazdy zabawkowe do jeżdże-
nia, Pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mecha-
nicznym, Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Przyrządy 
do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, Puzzle, 
Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], 
Rowerki biegowe [zabawki], Rynny zjeżdżalni, Samochody 
do zabawy, Samoloty do zabawy, Samoloty do zabawy ste-
rowane radiowo, Sanki do zjeżdżania z górek dla rozrywki, 
Śmieszne gadżety do zabawy, Sprzęt do gier wideo, gry 
na automatach i maszyny rozrywkowe, Sterowane radiowo 
zabawkowe modele samochodów, Tarcze elektroniczne 
do gier i sportu, Urządzenia pływackie do pływania, Urzą-
dzenia do gier, Wiaderka i łopatki do zabawy, Wieloczęścio-
we zabawki konstrukcyjne, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci 
[zabawkowe], Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Wielofunk-
cyjne zabawki dla niemowląt, Wózki dla lalek, Wrotki [zabaw-
ki], Zabawki do jeżdżenia, Zabawki mechaniczne do kołysek  
[dla niemowląt].

(210) 552168 (220) 2023 02 07
(731) SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE 

ŻELAZNY ORZEŁ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻELAZNY ORZEŁ SKIERNIEWICE

(531) 03.07.01, 03.07.24, 05.05.02, 05.05.20, 18.01.05, 18.01.07, 
18.01.23, 24.01.10, 24.01.13, 24.13.04, 26.01.01, 26.01.15, 
26.01.16, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 Drukowane emblematy, fotografie, kalen-
darze, karty okolicznościowe, naklejki, plakaty reklamowe, 
35 Dystrybucja czapek reklamowych, gadżetów reklamo-
wych, koszulek reklamowych, materiałów reklamowych, wy-
najem powierzchni reklamowej, 36 Organizowanie zbiórek 
na cele dobroczynne, 41 Edukacja w formach pozaszkolnych 
w zakresie przekazywania wiedzy technicznej, doskonalenia 
jazdy motocyklem, propagowania zasad kulturalnej jazdy, 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, działania 
na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych, pro-
wadzenie działalności kulturalnej na rzecz grup społecznych, 
w tym dzieci i młodzieży, organizacja i prowadzenie zjazdów, 
zlotów, giełd, wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, seminariów, konferencji, wykładów i szkoleń, w tym dla 
motocyklistów i sympatyków ruchu motocyklowego, usługi 
wydawnicze w zakresie książek, czasopism i broszur, organi-
zacja klubów motocyklowych.
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(210) 552177 (220) 2023 02 07
(731) KĄKOL WOJCIECH, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calmedica MEDYCZNE CENTRUM REDUKCJI STRESU

(531) 01.15.15, 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej, 
Usługi informacji medycznej, Usługi oceny medycznej, Usłu-
gi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, 
Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne w zakre-
sie stresu, depresji, nerwic, Usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], Usługi medyczne w zakresie lecze-
nia przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, Usługi informacji medycznej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Udzielanie porad psychologicznych, Konsultacje psycho-
logiczne, Doradztwo psychologiczne, Porady i konsultacje 
psychologiczne za pośrednictwem sieci, Diagnostyka psy-
chologiczna, Pomoc w zakresie organizowania i prowadze-
nia ochrony zdrowia, Pomoc psychologiczna, Usługi udziela-
nia informacji przez telefon w dziedzinie psychologii, Usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi psychologów, Ba-
dania psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, opieka 
psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Porady psycholo-
giczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psycholo-
gicznego, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Leczenie uzależnień, Usługi w za-
kresie leczenia uzależnień.

(210) 552201 (220) 2023 02 07
(731) ROBAK AGATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ROTEX, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) ROTEX
(510), (511) 18 Torby, torebki, Torby turystyczne, 25 Botki, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Etole, Futra, 
Kamizelki, Kombinezony, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie, 
Palta, Paski, Pelerynki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, 
Pulowery, Sandały, Spódnice, Stroje plażowe, Stroje przeciw-
deszczowe, Sukienki, Swetry, Garnitury.

(210) 552203 (220) 2023 02 07
(731) ROBAK AGATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ROTEX, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) PATRIZIA ORINI
(510), (511) 18 Torby, torebki, Torby turystyczne, 25 Botki, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Etole, Futra, 
Kamizelki, Kombinezony, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie, 
Palta, Paski, Pelerynki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, 
Pulowery, Sandały, Spódnice, Stroje plażowe, Stroje przeciw-
deszczowe, Sukienki, Swetry, Garnitury.

(210) 552208 (220) 2023 02 07
(731) LISHCHENKO IGOR, Żytomierz, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBERO BALTIK

(531) 24.09.02, 24.09.07, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nalewki do celów 
medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane w lecz-
nictwie, 10 Wkładki na płaskostopie, Wkładki ortopedycz-
ne, Wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia, 19 Formy 
odlewnicze niemetalowe, Materiały budowlane niemetalo-
we, Mozaiki dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe 
dla budownictwa, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki 
niemetalowe, Pokrycia ścienne nie z metalu, Schody nieme-
talowe, Sufity niemetalowe, Ścianki działowe niemetalowe, 
Tynk, Zaprawy budowlane, 20 Bursztyn, Dekoracje wiszące 
[ozdoby].

(210) 552216 (220) 2023 02 07
(731) ROBAK AGATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ROTEX, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) AMODI
(510), (511) 18 Torby, torebki, Torby turystyczne, 25 Botki, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Etole, Futra, 
Kamizelki, Kombinezony, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie, 
Palta, Paski, Pelerynki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, 
Pulowery, Sandały, Spódnice, Stroje plażowe, Stroje przeciw-
deszczowe, Sukienki, Swetry, Garnitury.

(210) 552228 (220) 2023 02 07
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKL Tours KOLEJ NA PRZYGODĘ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 06.01.01, 06.01.04
(510), (511) 39 Usługi organizowania i prowadzenia wycie-
czek, w tym wycieczek jednodniowych, turystycznych także 
wycieczek górskich i wysokogórskich, usługi organizowania 
wycieczek statkami, usługi organizowania i prowadzenia 
spływów, w tym spływów kajakowych i tratwami, usługi re-
zerwacji miejsc na podróż i miejsc na wycieczki, agencje tu-
rystyczne, usługi zwiedzania turystycznego, usługi pilotażu 
wycieczek, usługi świadczone przez przewodników, w tym 
przewodników wysokogórskich, usługi transportu pasażer-
skiego, usługi informacji o transporcie, usługi pośrednic-
twa w transporcie pasażerskim, usługi wynajmu pojazdów, 
w tym autokarów i Innych środków transportu grupowego, 
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41 Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, semi-
nariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury, warsztatów, organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, organizowanie konkursów, prowadzenie wy-
cieczek z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek wspinacz-
kowych z przewodnikiem, organizowanie zawodów spor-
towych, Organizowanie zawodów e-sportowych, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how [szkolenie], Usługi kształcenia, 43 Rezerwowanie 
i wynajmowanie noclegów i kwater, usługi organizowania 
pobytów turystycznych i wakacyjnych w zakresie wyżywie-
nia i zakwaterowania, rezerwacja miejsc w hotelach i pensjo-
natach, usługi świadczone przez kawiarnie, restauracje i bary, 
w tym bary szybkiej obsługi.

(210) 552229 (220) 2023 02 07
(731) HLADUN DENYS, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) abchub
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem błoga, Usługi współpracy z blo-
gerami, Analizy gospodarcze, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Organizacja działalności gospodarczej, Plano-
wanie działalności gospodarczej, Nadzór nad działalnością 
gospodarczą, Reklama, Rozpowszechnianie danych związa-
nych z reklamą, Publikacja treści reklamowych, Marketing 
internetowy, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Udostępnianie informacji z zakresu działalności go-
spodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci ka-
blowych lub innych form przekazu danych, Udostępnianie 
porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
oprogramowania, Udostępnianie katalogów [spisów] infor-
macji handlowych online w Internecie, Reklamy online, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych online, Usługi w za-
kresie zamówień online, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Dostarczanie informacji gospodarczych i han-
dlowych online, Dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych online, Informacja marketingowa, Informacja 
handlowa, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
Opracowywanie informacji gospodarczych, Opracowywa-
nie informacji handlowych, 38 Przesyłanie informacji drogą 
online, Usługi przesyłania wiadomości online, Transmisja 
publikacji elektronicznych online, Udostępnianie forów in-
ternetowych online, Dostarczanie dokumentów online 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Zapew-
nianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostę-
pu do treści multimedialnych online, Komunikacja za po-
średnictwem blogów online, Przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Udo-
stępnianie online forów do przesyłania wiadomości między 
użytkownikami komputerów, Udostępnianie online elek-
tronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wia-
domości pomiędzy użytkownikami komputerów, Zapew-
nianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci kompute-
rowej i stron online zawierających informacje na szeroki 
wachlarz tematów, Zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie online, Przesyłanie infor-
macji cyfrowych, Telematyczne wysyłanie informacji, Łącz-
ność komputerowa do przesyłania informacji, Transfer in-

formacji za pośrednictwem telefonu, Transmisja dźwięku, 
wideo i informacji, Przekazywanie informacji za pomocą 
komputera, Transmisja danych, wiadomości i informacji, 
Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, Przekazy-
wanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, 
Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomu-
nikacji, Przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe 
lub kablowe, Przekazywanie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywa-
nie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednic-
twem sieci komputerowych oraz Internetu, Zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do stron interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do stron w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Telekomunikacja informacyjna (w tym 
strony internetowe), Udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, Zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, Emisja treści wideo, Nadawanie cyfrowych 
treści audio, 41 Usługi pisania blogów, Zapewnianie roz-
rywki online, Rozrywka interaktywna online, Zapewnianie 
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie ma-
teriałów multimedialnych online, Usługi w zakresie publiko-
wania online, Udostępnianie publikacji online [nie do po-
brania], Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Pu-
blikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Udostępnia-
nie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć 
online nie do pobrania, Usługi nauki na odległość świad-
czone online, Publikowanie książek i czasopism elektronicz-
nych online, Udostępnianie informacji online związanych 
z mediami audiowizualnymi, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Udzielanie informacji edukacyjnych onli-
ne z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem In-
ternetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za po-
średnictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, Udostępnianie multimedial-
nych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług 
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych 
i online, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez 
rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, 
Usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnia-
nie gier online lub za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, 
Usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, 
Szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, Usługi 
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informa-
tycznej, Podyplomowe kursy szkoleniowe związane z tech-
nologią inżynieryjną, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
w zakresie zarządzania technologią informacyjną, Naucza-
nie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technolo-
gii informacyjnej, Edukacja, Edukacja [nauczanie], Zapew-
nianie edukacji, Edukacja dorosłych, Usługi edukacyjne, Ba-
dania edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Edukacja (infor-
macje dotyczące -), Informacja o edukacji, Edukacyjne usłu-
gi doradcze, Usługi edukacji biznesowej, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyj-
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nych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Usługi 
edukacyjne dotyczące przemysłu, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Orga-
nizowanie rozrywki, Informacja o rozrywce, Usługi wydawa-
nia publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych, in-
nych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Pisanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za po-
średnictwem usług teletekstu, Edycja druków zawierają-
cych obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udo-
stępnianie treści audio online nie do pobrania, Publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udo-
stępnianie online recenzji książek, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], Udostępnianie nagrań muzyki 
cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, Publi-
kowanie, Publikowanie podręczników, Publikowanie doku-
mentów, Publikowanie opowiadań, Publikowanie recenzji, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie tekstów, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Publikowanie dydaktycznych mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, Usługi rozrywkowe dostarczane przez In-
ternet, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Informa-
cje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, nie do pobrania, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Wysyłanie, 
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do portali w Internecie.

(210) 552253 (220) 2023 02 09
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) REUMABLOK
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kremy kosmetyczne, Pasty 
do skór, Środki czyszczące do higieny intymnej, nieleczni-
cze, 5 Preparaty medyczne, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, 
Plastry, materiały opatrunkowe, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Pomady do celów medycznych, Maści do celów 
farmaceutycznych, Antybiotyki, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób zapalnych, Środki przeciwbólowe, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Środki przeciwza-
palne, Kremy uśmierzające ból.

(210) 552256 (220) 2023 02 09
(731) STANIURSKA ALEKSANDRA, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowny)

(540) Più
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Fryzjerstwo, Usługi fry-
zjerskie, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Męskie salo-
ny fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów 
fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.

(210) 552289 (220) 2023 02 09
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REUMA BLOK AKUT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 02.09.22, 
02.09.25

(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kremy kosmetyczne, Pasty 
do skór, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
5 Preparaty medyczne, Środki sanitarne do celów medycz-
nych, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Mięta do celów farmaceutycznych, 
Pomady do celów medycznych, Maści do celów farmaceu-
tycznych, Antybiotyki, Preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia chorób zapalnych, Środki przeciwbólowe, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Środki przeciwzapalne, Kremy 
uśmierzające ból.

(210) 552316 (220) 2023 02 10
(731) PRACODAWCY POMORZA I KUJAW  

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES TRENDY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, 
Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie mar-
ketingu, Analiza zarządzania w biznesie, Analizy w zakresie 
marketingu, Badania dotyczące danych biznesowych, Bada-
nia rynku i analizy biznesowe, Badania rynku i badania mar-
ketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
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Badania w zakresie biznesu, Biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe, Doradztwo doty-
czące zarządzania marketingowego, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie mar-
ketingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, 
Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania marketin-
gowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowych, Informacja 
marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing bez-
pośredni, Marketing dotyczący promocji, Marketing imprez 
i wydarzeń, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opra-
cowywanie biznesowych danych statystycznych, Opraco-
wywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizo-
wanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie wystaw 
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Planowa-
nie strategii marketingowych, Pomoc w zakresie marketin-
gu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, Porady w zakresie marketingu, Projektowanie 
badań marketingowych, Prowadzenie badań marketingo-
wych, Przygotowywanie planów marketingowych, Reklama 
i marketing, Rozwój planu marketingowego, Udostępnianie 
informacji biznesowych w dziedzinie mediów społeczno-
ściowych, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzie-
lanie informacji dotyczących marketingu, Usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem In-
ternetu, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowa-
nia i wychodzenia z kryzysu, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Usługi reklamowe i marketingowe, Zbieranie bizne-
sowych danych statystycznych, 41 Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia i do-
skonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
Edukacja (Informacje dotyczące -), Edukacja dorosłych, Kon-
ferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organi-
zowanie i prowadzenie -), Konkursy (Organizowanie -) [edu-
kacja lub rozrywka], Kursy edukacyjne dotyczące finansów, 
Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe w dziedzinie za-
rządzania, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strate-
gicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, Nauczanie dotyczące zarządzania, Nauczanie 
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii 
informacyjnej, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Or-
ganizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów 
edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szko-
leniowych, Organizowanie corocznych konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie targów edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizo-

wanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji do-
tyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących 
handlu, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Or-
ganizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie kon-
ferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
związanych z biznesem, Organizowanie konferencji związa-
nych z handlem, Organizowanie konkursów w celach szko-
leniowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie seminariów, Organizowanie seminariów dotyczących 
biznesu, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, 
Organizowanie seminariów dotyczących handlu, Organi-
zowanie seminariów dotyczących szkoleń, Organizowa-
nie seminariów edukacyjnych, Organizowanie seminariów 
i konferencji, Organizowanie seminariów szkoleniowych, 
Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie 
spotkań i konferencji, Organizowanie szkoleń biznesowych, 
Organizowanie wykładów, Organizowanie wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach bizneso-
wych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Planowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, Planowanie wykładów w celach 
edukacyjnych, Produkcja materiałów kursowych rozprowa-
dzanych na profesjonalnych wykładach, Produkcja materia-
łów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych semi-
nariach, Programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie za-
rządzania ryzykiem, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych 
z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów 
i kongresów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Pro-
wadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Przekazywanie 
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Przygotowy-
wanie seminariów dotyczących szkoleń, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Seminaria, Szkolenia biznesowe, Szkolenia w dziedzinie biz-
nesu, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem konferencji, Usługi doradcze w za-
kresie edukacji, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi 
edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi 
edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi eduka-
cyjne związane z biznesem, Usługi konsultacyjne w zakresie 
edukacji biznesowej, Usługi mentoringu biznesowego, Usłu-
gi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi szko-
leniowe dla biznesu, Usługi w zakresie konferencji, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkole-
niowych na temat zarządzania biznesowego, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online.

(210) 552336 (220) 2023 02 12
(731) ŚWIERZY PAWEŁ FRESHMEDICA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FreshMedica
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 05.03.11, 
05.03.15

(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystycz-
ne, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia i ekstrakcji  
zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implan-
tacyjnej, Usługi w zakresie leczenia i wybielania zębów, Usłu-
gi protetyki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, Stoma-
tologia kosmetyczna.

(210) 552347 (220) 2023 02 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowny)
(540) EASY GLASS
(510), (511) 5 Środki odkażające, Środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], Preparaty antybakteryjne, Antyseptyki, Środki bakte-
riobójcze, Środki zwalczające pasożyty, Preparaty do niszcze-
nia robactwa i szkodników, Herbicydy, Fungicydy, Algicydy, 
Insektycydy, Pestycydy, Środki odstraszające owady, Toale-
towe środki sanitarne, Detergenty do celów medycznych, 
Roztwory odkażające do wycierania powierzchni, Preparaty 
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, Od-
świeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, Od-
świeżacze do toalet.

(210) 552352 (220) 2023 02 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowny)
(540) EASY FURNI
(510), (511) 5 Środki odkażające, Środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], Preparaty antybakteryjne, Antyseptyki, Środki bakte-
riobójcze, Środki zwalczające pasożyty, Preparaty do niszcze-
nia robactwa i szkodników, Herbicydy, Fungicydy, Algicydy, 
Insektycydy, Pestycydy, Środki odstraszające owady, Toale-
towe środki sanitarne, Detergenty do celów medycznych, 
Roztwory odkażające do wycierania powierzchni, Prepa-
raty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza,  
Odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, 
Odświeżacze do toalet.

(210) 552354 (220) 2023 02 10
(731) ADAMSKI MARCIN, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARBIL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.13, 18.01.09
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy 
i środki transportu, 39 Transport pasażerski, Usługi wynajmu 
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu.

(210) 552378 (220) 2023 02 13
(731) KOWALCZE JACEK, KOWALCZE TERESA, ZAKŁAD 

REGIONALNY CHATA NA GRONIU SPÓŁKA CYWILNA, 
Bystra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATA NA GRONIU

(531) 27.05.01, 06.01.02, 09.07.05
(510), (511) 41 Organizacja imprez rozrywkowych, Organi-
zacja przyjęć, 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Wynajmowanie 
sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(210) 552380 (220) 2023 02 13
(731) STĘCLIK ALBERT DZIADEK DO ORZECHÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIADEK DO ORZECHÓW AGENCJA REKLAMOWA

(531) 12.01.09, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi public 
relations, Agencje reklamowe, Analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, Administrowanie konkursami w celach 
reklamowych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na re-
klamę i badania rynkowe, Kampanie marketingowe, Marketing 
cyfrowy, Marketing internetowy, Negocjowanie kontraktów re-
klamowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opraco-
wywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, 
Planowanie strategii marketingowych, Produkcja materiałów 
reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Projek-
towanie logo reklamowych, Projektowanie badań marketingo-
wych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie publikacji 
reklamowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Re-
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klama i marketing, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Reklama zewnętrzna, Reklamy online, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi reklamy graficznej.

(210) 552383 (220) 2023 02 13
(731) TOES AND MORE JANECKA SZYNKIEWICZ  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toes and more

(531) 04.05.02, 04.05.99, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, szczególnie bielizna, skarpetki, getry, 
rajstopy, legginsy, Nakrycia głowy.

(210) 552386 (220) 2023 02 13
(731) GARNI HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 26.04.01, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządza-
nie działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie admi-
nistracyjne hotelami, Zarządzanie hotelami, 39 Organizowa-
nie podróży z i do hotelu, 41 Usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego 
w hotelach, Usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania hoteli,  
43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Informacja hotelowa, Organizowanie zakwate-
rowania w hotelach, Rezerwacja pokojów hotelowych dla po-
dróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja 
zakwaterowania hotelowego, Rezerwacje hotelowe, Świadcze-
nie usług przez hotele i motele, Rezerwacje miejsc w hotelach, 
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezer-
wacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednic-
twem Internetu, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi hotelowe dla uprzywilejo-
wanych klientów, Usługi hotelowe, Świadczenie usług rezerwa-
cji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udostępnianie informa-
cji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Udostępnianie 
miejsc noclegowych w hotelach.

(210) 552428 (220) 2021 12 22
(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLEXISHEETS

(531) 20.05.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 3 Produkty do celów kosmetycznych i higienicz-
nych, a mianowicie wilgotny papier toaletowy i chusteczki 
nasączone płynem, Ściereczki impregnowane preparatami 
czyszczącymi, Mydła, Preparaty czyszczące, Ręczniki im-
pregnowane płynami kosmetycznymi, Wata celulozowa 
do użytku kosmetycznego, Waciki bawełniane do użytku 
kosmetycznego, Preparaty do demakijażu, Płyny do użytku 
kosmetycznego, Bawełniane patyczki kosmetyczne, Chus-
teczki nasączone preparatami kosmetycznymi do makijażu 
i pielęgnacji, 16 Papier toaletowy, Chusteczki higieniczne 
z papieru lub celulozy, Serwetki z papieru lub celulozy, Chus-
teczki do makijażu, twarzy i ręczniki z celulozy lub chusteczki 
papierowe, Rolki kuchenne z papieru lub celulozy, Chustecz-
ki do twarzy.

(210) 552444 (220) 2023 02 14
(731) DERĘGOWSKA AGATA FRESH-ART, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Fly High
(510), (511) 9 Etui na okulary, Etui na smartfony, Nauszni-
ki do słuchawek, Słuchawki douszne, Słuchawki muzyczne, 
Słuchawki bezprzewodowe, Okulary przeciwsłoneczne, Oku-
lary, Oprawki do okularów, Podkładki pod myszy, Pokrowce 
na smartfony, Słuchawki (zakładane na głowę), 14 Akcesoria 
do biżuterii, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżute-
ria dla dzieci, Biżuteria do obuwia, Biżuteria na ciało, Biżuteria 
osobista, Bransoletki na kostkę, Bransoletki z koralików, Bran-
soletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub napisem, Breloczki 
do kluczy jako biżuteria, Bransolety i zegarki, Breloczki metalo-
we do kluczy, Kolczyki do uszu, Kolczyki koła, Kolczyki wiszące, 
Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, Naszyjniki [biżu-
teria], Naszywki z metali szlachetnych do odzieży, Pierścionki 
z metali szlachetnych i nieszlachetnych, Sztuczna biżuteria 
na ciało, Wisiorki do kluczy, 18 Plecaki (małe), Portmonetki 
(małe), Torby kopertówki (małe), Torby dla mężczyzn (małe), 
Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki uczniowskie, Saszetki bio-
drowe, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, Kuferki na kosmetyki (bez wyposażenia), Tor-
by, Torby do pracy, Torby gimnastyczne, Torby na obuwie, Tor-
by na odzież sportową, Torby na ramię, Torby sportowe, Torby 
plażowe, Torby szkolne, Torebki, Torebki damskie, Torebki 
na biodra [nerki], Worki ze sznurkiem, 25 Apaszki [chustki], Bie-
lizna osobista, Bielizna dla kobiet, Bielizna damska typu body, 
Bielizna dla mężczyzn, Biustonosze, Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy 
polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe 
z kapturem, Body [odzież], Bokserki damskie, Bandany na szyję, 
Bermudy [szorty], Bezrękawniki, Bokserki, Buty sportowe, Buty 
dla kobiet, Buty dziecięce, Buty sznurowane, Czapki, Czapki 
baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki jako nakrycia głowy, 
Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Daszki jako nakry-
cia głowy, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Dżinsy, 
Golfy [odzież], Kurtki (grube), Płaszcze zimowe, Kamizelki [bez-
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rękawniki], Kamizelki pikowane, Kolanówki, Dzianina [odzież], 
Koszulki z krótkim rękawem, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, 
Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszul-
ki dla dzieci, Koszulki z nadrukami, Krótkie bluzeczki do talii, 
Kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Kurtki ciepłe (krótkie), Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
pikowane, Legginsy, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce, 
Minispódniczki, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież codzienna, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dziewczęca, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla 
chłopców, Płaszcze damskie, Podkolanówki, Rękawiczki zimo-
we, Skarpetki, Sukienki, Spodenki, Spódnice, Spodnie, Spodnie 
dresowe, Spodnie krótkie, Szaliki [odzież], T-shirty z krótkim 
rękawem, 32 Napoje energetyzujące, Bezalkoholowe aroma-
tyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napo-
je na bazie soków owocowych, Gazowana woda mineralna, 
Gazowane soki owocowe, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe 
na bazie owoców o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące 
[nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące zawie-
rające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje 
izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
Napoje orzeźwiające, Napoje z guaraną, 35 Administrowanie 
dotyczące marketingu, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie sklepów detalicznych, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi 
i motywacyjnymi, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na re-
klamę i badania rynkowe, Analiza trendów biznesowych, 
Analiza trendów marketingowych, Zarządzanie w zakresie za-
mówień w handlu, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje na te-
mat sprzedaży produktów, Kampanie marketingowe, Marke-
ting bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący 
promocji, Marketing internetowy, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Modelki 
i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Opra-
cowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizo-
wanie pokazów mody w celach handlowych, Publikacja treści 
reklamowych, Reklama typu płać za kliknięcie, Reklamy online, 
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Roz-
powszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Usługi reklamowe słu-
żące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek.

(210) 552445 (220) 2023 02 14
(731) DERĘGOWSKA AGATA FRESH-ART, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLYHIGH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Etui na okulary, Etui na smartfony, Nauszniki 
do słuchawek, Słuchawki douszne, Słuchawki muzyczne, Słu-
chawki bezprzewodowe, Okulary przeciwsłoneczne, Okula-
ry, Oprawki do okularów, Podkładki pod myszy, Pokrowce 
na smartfony, Słuchawki (zakładane na głowę), 14 Akcesoria 
do biżuterii, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżute-
ria dla dzieci, Biżuteria do obuwia, Biżuteria na ciało, Biżuteria 
osobista, Bransoletki na kostkę, Bransoletki z koralików, Bran-
soletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub napisem, Breloczki 
do kluczy jako biżuteria, Bransolety i zegarki, Breloczki me-
talowe do kluczy, Kolczyki do uszu, Kolczyki koła, Kolczyki 
wiszące, Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, Naszyj-
niki [biżuteria], Naszywki z metali szlachetnych do odzieży, 
Pierścionki z metali szlachetnych i nieszlachetnych, Sztuczna 
biżuteria na ciało, Wisiorki do kluczy, 18 Plecaki (małe), Port-
monetki (małe), Torby kopertówki (małe), Torby dla męż-
czyzn (małe), Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki uczniowskie, 
Saszetki biodrowe, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosme-
tyczki na przybory toaletowe, Kuferki na kosmetyki (bez 
wyposażenia), Torby, Torby do pracy, Torby gimnastyczne, 
Torby na obuwie, Torby na odzież sportową, Torby na ramię, 
Torby sportowe, Torby plażowe, Torby szkolne, Torebki, To-
rebki damskie, Torebki na biodra [nerki], Worki ze sznurkiem, 
25 Apaszki [chustki], Bielizna osobista, Bielizna dla kobiet, 
Bielizna damska typu body, Bielizna dla mężczyzn, Biustono-
sze, Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Body [odzież], 
Bokserki damskie, Bandany na szyję, Bermudy [szorty], Bezrę-
kawniki, Bokserki, Buty sportowe, Buty dla kobiet, Buty dzie-
cięce, Buty sznurowane, Czapki, Czapki baseballowe, Czapki 
bejsbolówki, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki z daszkiem, 
Czapki z pomponem, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Dżinsy, Golfy [odzież], 
Kurtki (grube), Płaszcze zimowe, Kamizelki [bezrękawniki], 
Kamizelki pikowane, Kolanówki, Dzianina [odzież], Koszulki 
z krótkim rękawem, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiu-
my kąpielowe dla dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla 
dzieci, Koszulki z nadrukami, Krótkie bluzeczki do talii, Kurtki, 
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kurtki 
ciepłe (krótkie), Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurtki pi-
kowane, Legginsy, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce, 
Minispódniczki, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież codzienna, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dziewczęca, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia 
dla chłopców, Płaszcze damskie, Podkolanówki, Rękawiczki 
zimowe, Skarpetki, Sukienki, Spodenki, Spódnice, Spodnie, 
Spodnie dresowe, Spodnie krótkie, Szaliki [odzież], T-shirty 
z krótkim rękawem, 32 Napoje energetyzujące, Bezalkoho-
lowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
gazowane napoje na bazie soków owocowych, Gazowana 
woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Lemoniada, Na-
poje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami 
mineralnymi, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napo-
je energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonal-
ne na bazie wody, Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne 
[nie do celów medycznych], Napoje orzeźwiające, Napoje 
z guaraną, 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, Admi-
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nistrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjny-
mi, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i bada-
nia rynkowe, Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów 
marketingowych, Zarządzanie w zakresie zamówień w han-
dlu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Informacje na temat sprzedaży 
produktów, Kampanie marketingowe, Marketing bezpośred-
ni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Mar-
keting internetowy, Marketing opierający się na współpracy 
z influencerem [Influencer marketing], Modelki i modele 
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Opracowywa-
nie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie 
pokazów mody w celach handlowych, Publikacja treści re-
klamowych, Reklama typu płać za kliknięcie, Reklamy onli-
ne, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi re-
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i toż-
samości marki, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie torebek.

(210) 552456 (220) 2023 02 15
(731) KRAJEWSKA MARTA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

LIFE, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO AKTYWNEGO WODORU LIFE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.13.15
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i sprzedaży wysyłkowej generatorów 
wodorowo-tlenowych, urządzeń stosowanych w zabiegach 
kosmetycznych do oczyszczania skóry za pomocą oczysz-
czania wodorowego, urządzeń do prowadzenia zabiegów 
w zakresie poprawy wyglądu sylwetki człowieka, 44 Wypo-
życzanie sprzętu medycznego i służącego do poprawy zdro-
wia, Wynajem generatorów wodorowo-tlenowych, Usługi 
w zakresie pielęgnacji urody i poprawy zdrowia ludzi, Bada-
nia w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi medycyny al-
ternatywnej, Usługi medycyny kosmetycznej, Wykonywanie 
zabiegów regenerująco – rehabilitacyjnych, Usługi kosme-
tyczne polegające na oczyszczaniu skóry, Usługi w zakresie 
terapii naturalnej, Fizjoterapia, Usługi w zakresie plazmotera-
pii, inhalacji, inhalacji wodorowych i zabiegów wodorowych, 
Usługi prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej, klinik 
zdrowia, usługi w zakresie prowadzenia klubów poprawy 
zdrowia.

(210) 552462 (220) 2023 02 15
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Akuherb
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Preparaty farmaceutyczne, Su-
plementy diety, Wyroby medyczne w postaci żeli, spray-
ów, maści, płynów, pastylek, tabletek, Produkty farmaceu-
tyczne, Leki.

(210) 552474 (220) 2023 02 14
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAIROBI

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 Meble Tapicerowane.

(210) 552486 (220) 2023 02 15
(731) KRAWCZYK-NOURELDEEN ILONA  

ASSALA ILONA KRAWCZYK-NOURELDEEN, Skarżyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASSALA kuchnia turecka

(531) 02.01.04, 02.01.11, 08.07.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 552505 (220) 2023 02 16
(731) BACZYŃSKA TERESA, Cyców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Neoxal
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(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Farby samochodowe, farby antykorozyjne, 
Lakiery, Akrylowe preparaty gruntujące, Rozcieńczalniki 
do farb, do lakierów, barwniki, emalie, farby, Produkty malar-
skie, antykorozyjne i konserwujące, Preparaty zapobiegające 
powstawaniu rdzy, Pigmenty, szpachlówki, zaprawy malar-
skie, zaprawy farbiarskie, 3 Preparaty przyśpieszające schnię-
cie lakierów, Gąbki polerskie, Płyny polerskie, pasty polerskie, 
środki do polerowania, Materiały ścierne, antykorozyjne 
środki do usuwania rdzy, Preparaty do polerowania.

(210) 552506 (220) 2023 02 16
(731) SIEKIERKO RADOSŁAW, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Far Away EQUIPMENT N E S W

(531) 01.05.02, 01.05.10, 01.05.12, 27.05.01
(510), (511) 22 Plandeki, markizy, namioty i niedopaso-
wane pokrycia i wkładki, Liny, sznury, pasy i taśmy, Torby 
i worki do pakowania, przechowywania i transportu, Dasz-
ki do namiotów, Markizy i brezenty, Namioty, Namioty 
do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Namioty 
do wspinaczki górskiej, Namioty doczepiane do pojazdów, 
Namioty kempingowe, Namioty wykonane z materiałów 
tekstylnych, Przykrycia maskujące, Tkanina w formie osło-
ny-zadaszenia, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń 
fizycznych, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, 
Deski do paddleboardingu, Deski do bodysurfingu, De-
ski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], Deski 
do pływania z latawcem [kiteboard], Deski do sportu wod-
nego skimboard, Deski do uprawiania sportów wodnych, 
Deski do wakeboardingu, Deski do wakeskate, Deski kne-
eboardowe, Deski surfingowe, Deski surfingowe z żaglem, 
Deski typu bodyboard, Deski windsurfingowe, Deski z koła-
mi z oponami do mountainboardingu, Deskorolki, Kołcza-
ny łucznicze, Łuki do japońskiego łucznictwa (yumi), Łuki 
strzelnicze, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszcze-
niach, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, 
Sprzęt sportowy, Zabawkowy sprzęt kempingowy.

(210) 552516 (220) 2023 02 16
(731) HAMCHO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Niedaleko Damaszku
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi restau-
racji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, 
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 552524 (220) 2023 02 16
(731) SULIK JAKUB OKRĄGŁE CO NIECO,  

Dąbrowa Białostocka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKRĄGŁE CO NIECO

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Pizza, Świeża pizza, 43 Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 552531 (220) 2023 02 17
(731) SHCHUPAK GALYNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHCHUPAK

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Agen-
cje pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, 
Agencje zatrudnienia, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, 
Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu deta-
licznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą roboczą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami bu-
dowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą roboczą,  
37 Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Budow-
nictwo przemysłowe, Budownictwo komercyjne, Doradz-
two inżynieryjne [budownictwo], Budowa nieruchomości  
[budownictwo], Budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, Budowa budynków produkcyjnych i przemysło-
wych, Budowa domów na zamówienie, Budowa komplek-
sów biznesowych, Budowanie domów, Remont pojazdów, 
Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Instalacja części 



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2023

zamiennych do pojazdów, Instalacje wnętrz samochodo-
wych na zamówienie, Instalowanie na zamówienie zewnętrz-
nych, wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów 
[tuning], Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja sa-
molotów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawy 
i konserwacja samochodów, 39 Transport, Logistyka trans-
portu, Transport samochodowy, Organizowanie transportu, 
Transport drogowy, Transport lądowy, Usługi transportowe.

(210) 552532 (220) 2023 02 15
(731) WOŹNIAK BOGUMIŁ ERA MEBLE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERA MEBLE meble na wymiar

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble, lustra, ramki obrazów, Pojemniki, 
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Nie-
przetworzone lub półprzetworzone: kość, róg, fiszbin lub 
macica perłowa, Garderoby, meble dla dzieci, meble do po-
kojów dziecinnych, meble łazienkowe, szafki łazienkowe, 
meble ogrodowe, meble szkolne, fotele biurowe, krzesła 
biurowe, stoły biurowe, półki biurowe, meble biurowe, 
krzesła [fotele] biurowe, meble biurowe metalowe, wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, szafki na materiały biu-
rowe [meble], meble domowe, biurowe i ogrodowe, Nogi 
do mebli, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemeta-
lowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt nie-
metalowy do okien, panele drewniane do mebli, podpórki 
do książek [meble], podstawy łóżek, półki biblioteczne, pół-
ki do kartotek [meble], przenośne biurka, pulpity [meble], 
regały do przechowywania tektury, stojaki na czasopisma, 
stojaki na kapelusze, stojaki na parasole, stojaki na paszę, 
stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliki pod maszy-
ny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły 
kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły z ima-
dłem [meble], stopki do mebli, stopnie [drabiny], niemeta-
lowe suszarki do naczyń [meble], szafki do przechowywa-
nia żywności, szafki na bagaż, szafki na lekarstwa, szafki 
zamykane [meble], szafy [meble], szafy wnękowe, szafy 
z lustrami, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy na do-
kumenty w postaci mebli, szezlongi, szuflady [części me-
bli], systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych 
i garderób [części mebli], tablice do zawieszania kluczy, 
tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalo-
we taborety, taborety łazienkowe, taborety ze schodkiem 
[meble], taśmy drewniane, toaletki, umywalki obudowane 
szafką, wolnostojące przepierzenia [meble], wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, wózki meblowe, Wspor-
niki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy 
z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby 
wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki [meble], 
zawiasy niemetalowe, 35 Reklama, Zarządzanie, organiza-
cja i administracja w biznesie, Prace biurowe, 39 Transport, 
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podró-
ży, przewożenie, dostarczanie paczek, dostawa towarów, 
przewóz samochodami ciężarowymi, transport mebli, usłu-
gi rozładunku towarów.

(210) 552549 (220) 2023 02 17
(731) KOZUBSKA-MALEC JUSTYNA JUKOMA, Kraków
(540) (znak słowny)

(540) DZIELNICOWIEC
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Udostępnianie online 
przewodników reklamowych zawierających towary i usłu-
gi osób trzecich prowadzących handel online w internecie, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Rozpowszech-
nianie reklam na rzecz osób trzecich przez internet, Usługi 
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej 
na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, 
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie 
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Badania infor-
macji dotyczących działalności gospodarczej, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Udostępnianie infor-
macji na temat działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
czynności biurowych, Analiza zarządzania w biznesie, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, 
Reklama w internecie dla osób trzecich, Tworzenie reportaży 
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Marketing towarów i usług 
na rzecz innych, Promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, Promowanie wydarzeń specjalnych, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Pośrednictwo w za-
kresie reklamy, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, 
Ogłoszenia drobne, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek], Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, Informacja handlowa, 
Informacja marketingowa, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych 
sieci informacyjnych, 41 Rozrywka, Nauczanie, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie, Publiko-
wanie elektroniczne, Publikowanie recenzji, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Dostarczanie informacji na temat 
aktywności kulturalnych, Informacje dotyczące działalności 
kulturalnej, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesny-
mi osobistościami w celach rozrywkowych, Przeprowadza-
nie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach 
edukacyjnych, Sprawozdania wiadomości, Publikowanie 
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast 
online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Usługi 
pisania blogów, Publikacja recenzji online w dziedzinie roz-
rywki, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, Usługi sportowe, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Administrowanie [organizacja] działalnością 
kulturalną, Warsztaty w celach kulturalnych, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, Usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, Organizowanie społecznych imprez 
sportowych i kulturalnych, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi 
świadczone przez agencje literackie, Impresariat artystycz-
ny, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Usługi doradcze i infor-
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macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kongresów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publi-
kowanie fotografii, Fotografia, Usługi wydawania publikacji 
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty rekla-
mowe, Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem,  
kulturą i rozrywką, Wydawanie czasopism, Usługi wydawni-
cze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w inter-
necie, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Usługi wydawni-
cze, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Orga-
nizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Tworzenie pod-
castów, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja 
filmów wideo.

(210) 552554 (220) 2023 02 16
(731) NKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NKLINIK beauty & spa

(531) 25.01.05, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.07
(510), (511) 41 Organizacja imprez rozrywkowych, Planowa-
nie specjalnych imprez, Organizowanie imprez w celach roz-
rywkowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozryw-
ka], Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 44 Analiza kosmetyczna, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczą-
ce urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i uro-
dy, Depilacja woskiem, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Informacje dotyczące masażu, 
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Ku-
racje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
Manicure, Masaż, Masaż tkanek głębokich, Masaż sportowy, 
Masaże, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Odbudowa 
włosów, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody dla ludzi, Plano-
wanie programów odchudzających, Salony piękności, Świad-
czenie usług przez salony piękności, Terapia ciepłem, Terapia 
falą uderzeniową, Tradycyjny masaż japoński, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczą-
ce pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usłu-
gi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryza-
cji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi konsultacji związane 
z masażami, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji uro-
dy, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pie-
lęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kształtowania brwi, 
Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi leczni-
cze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze 
związane z odrastaniem włosów, Usługi manicure i pedicu-

re, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji paznokci 
rąk, Usługi pielęgnacji urody, Usługi SPA, Usługi tatuażu brwi, 
Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie krioterapii, Usłu-
gi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakre-
sie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi w zakre-
sie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwa-
nia i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów upięk-
szających, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi zabie-
gów na cellulit, Usuwanie cellulitu z ciała, Usuwanie laserowe 
pajączków naczyniowych, Zabiegi depilacyjne, Zdrowotne 
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i ducha, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Chirurgia kosme-
tyczna, Usługi SPA medycznych, Usługi usuwania znamion, 
Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, 
Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycz-
nych, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry.

(210) 552559 (220) 2023 02 16
(731) GALUS DANIEL, Czatachowa
(540) (znak słowny)
(540) Katolicka Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa
(510), (511) 45 Usługi religijne.

(210) 552585 (220) 2023 02 18
(731) PUK-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ViTAMAX smart

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 31 Mieszanka paszowa dla zwierząt, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt.

(210) 552609 (220) 2023 02 20
(731) ANTOSZKIEWICZ SYLWIA STYLE MANAGEMENT, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IYS INSIDE YOUR STYLE BUSINESS & LIFE MENTORING

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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(210) 552617 (220) 2023 02 20
(731) 9 G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOUR SAFE BOX.EU

(531) 14.05.21, 19.03.03, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.15
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie ochro-
ny, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycz-
nych, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach 
komputerowych, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 552631 (220) 2023 02 20
(731) TANIE BLACHY BLACHTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stobierna
(554) (znak przestrzenny)
(540) BLACHTEX

(531) 03.05.19, 03.05.25, 03.05.28, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, 
Arkusze stalowe powlekane cynkiem, Blacha, Blacha alumi-
niowa, Blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy 
(szpula), Blacha stalowa cienka, Blacha [płyty, arkusze], Blacha 
(płyty, arkusze) z metalu, Blacharskie materiały budowlane, 
Blachy stalowe pokryte winylem, Budowlane elementy kon-
strukcyjne z metalu, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachowe rynny metalowe, Dwuróg blacharski, 
Gwoździe, Gwoździe metalowe, Haki do dachówek, Izolacyj-
ne panele metalowe do celów budowlanych, Kątowniki sta-
lowe do dachów, Kliny metalowe, Konstrukcyjne metalowe 
złączki połączeniowe, Konstrukcje stalowe, Kotwy metalowe, 
Liny trapezowe z metalu, Pręty do lutowania twardego, me-
talowe, Materiały do obróbki dachu metalowe, Metalowe 
dachówki holenderskie, Metalowe, dachowe otwory wen-
tylacyjne, Metalowe elementy dachowe, Metalowe elemen-
ty konstrukcyjne do stropów, Metalowe grzbiety dachu, 
Metalowe haki trapezowe, Metalowe materiały dachowe, 
Metalowe materiały na ogrodzenia, Metalowe, modułowe, 
przenośne elementy budowlane, Metalowe naroża dachu, 
Metalowe panele dachowe, Metalowe panele okładzinowe, 
Metalowe płyty dachowe, Metalowe pokrycia dachowe za-
wierające ogniwa słoneczne, Metalowe pręty zbrojeniowe, 
Metalowe pręty wzmacniające, Metalowe słupy ogrodze-

niowe, Metalowe szkielety dachowe, Metalowe wkręty do-
ciskowe, Metalowe złącza rurowe, Modułowe konstrukcje 
metalowe, Modułowe przenośne konstrukcje budowlane 
[metalowe], Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Okła-
dziny z blachy cienkiej, Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia 
z metali nieszlachetnych, Okucia metalowe, Parapety z ma-
teriałów metalowych, Platerowane stalowe blachy i arkusze, 
Płytki dachowe metalowe, Płyty, blacha pancerna, Pokrycia 
dachowe metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, 
Pręty stalowe, Profile aluminiowe, Profile metalowe, Profile 
metalowe do użytku w budownictwie, Rury metalowe, Słu-
py metalowe, Słupy stalowe, Szyny stalowe, Śruby metalowe, 
19 Belki drewniane, Blacha z tworzyw sztucznych na dachy, 
Bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, Cement 
dachowy, Dachówki holenderskie [esówki, holenderki], Kro-
kwie drewniane, Laminaty drewniane, Legary drewniane, 
Dachówka łupkowa, Materiały do pokrywania dachu, Nie-
metalowe słupki ogrodzeniowe do samodzielnego osadza-
nia w ziemi, Słupki ogrodzeniowe niemetalowe, Ogrodzenie 
niemetalowe, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Parapety 
okienne niemetalowe, Podsufitki z polichlorku winylu, Płyty 
gipsowe do celów budowlanych, Polipropylenowe arkusze 
faliste [pokrycia dachowe], Produkty dekarskie łupkowe, Pro-
file drewniane, Progi i parapety z materiałów niemetalowych, 
Rynny dachowe niemetalowe, Rynny niemetalowe, Złącza 
drewniane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysył-
kowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
towarów obejmujących: arkusze blachy stalowej powlekanej 
winylem, arkusze stalowe powlekane cynkiem, blachę, bla-
chę aluminiową, blachę metalową, taśmę walcowaną i zwój 
taśmy (szpula), blachę stalową cienką, blachę [płyty, arku-
sze], blachę (płyty, arkusze) z metalu, blacharskie materiały 
budowlane, blachy stalowe pokryte winylem, budowlane 
elementy konstrukcyjne z metalu, dachówki esówki metalo-
we, dachówki metalowe, dachowe rynny metalowe, dwuróg 
blacharski, gwoździe, gwoździe metalowe, haki do dachó-
wek, izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, 
kątowniki stalowe do dachów, kliny metalowe, konstrukcyjne 
metalowe złączki połączeniowe, konstrukcje stalowe, kotwy 
metalowe, liny trapezowe z metalu, pręty do lutowania twar-
dego metalowe, materiały do obróbki dachu metalowe, me-
talowe dachówki holenderskie, metalowe, dachowe otwory 
wentylacyjne, metalowe elementy dachowe, metalowe ele-
menty konstrukcyjne do stropów, metalowe grzbiety dachu, 
metalowe haki trapezowe, metalowe materiały dachowe, 
metalowe materiały na ogrodzenia, metalowe, modułowe, 
przenośne elementy budowlane, metalowe naroża dachu, 
metalowe panele dachowe, metalowe panele okładzinowe, 
metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachowe za-
wierające ogniwa słoneczne, metalowe pręty zbrojeniowe, 
metalowe pręty wzmacniające, metalowe słupy ogrodze-
niowe, metalowe szkielety dachowe, metalowe wkręty do-
ciskowe, metalowe złącza rurowe, modułowe konstrukcje 
metalowe, modułowe przenośne konstrukcje budowlane 
[metalowe], ocynkowane arkusze blachy stalowej, okładziny 
z blachy cienkiej, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia z metali 
nieszlachetnych, okucia metalowe, parapety z materiałów 
metalowych, platerowane stalowe blachy i arkusze, płytki da-
chowe metalowe, płyty, blachę pancerną, pokrycia dachowe 
metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, pręty sta-
lowe, profile aluminiowe, profile metalowe, profile metalowe 
do użytku w budownictwie, rury metalowe, słupy metalowe, 
słupy stalowe, szyny stalowe, śruby metalowe, Usługi sprze-
daży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednic-
twem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: 
belki drewniane, blachę z tworzyw sztucznych na dachy, 
bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, ce-
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ment dachowy, dachówki holenderskie [esówki, holenderki], 
krokwie drewniane, laminaty drewniane, legary drewniane, 
dachówkę łupkową, materiały do pokrywania dachu, nie-
metalowe słupki ogrodzeniowe do samodzielnego osadza-
nia w ziemi, słupki ogrodzeniowe niemetalowe, ogrodzenie 
niemetalowe, ogrodzenia z tworzyw sztucznych, parapety 
okienne niemetalowe, podsufitki z polichlorku winylu, płyty 
gipsowe do celów budowlanych, polipropylenowe arkusze 
faliste [pokrycia dachowe], produkty dekarskie łupkowe, 
profile drewniane, progi i parapety z materiałów niemeta-
lowych, rynny dachowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 
złącza drewniane, Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, 37 Instalowanie gotowych 
elementów konstrukcyjnych, Instalacja pokryć dachowych, 
Konserwacja dachów, Ponowna obróbka powierzchni da-
chów, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowla-
nych, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi dekarskie, 
Zabezpieczanie przed korozją, 39 Dystrybucja [transport] 
produktów dla sprzedaży detalicznej, Konfekcjonowanie to-
warów, Transport drogowy ładunków, Transport materiałów 
budowlanych, 40 Blacharstwo, Cieplna obróbka metali, Cię-
cie metalu, Lutowanie, Lutowanie twarde metali, Nakładanie 
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztucz-
ne, Obróbka metali, Obróbka [obróbka mechaniczna] meta-
lu, Obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji 
przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów po-
wlekania proszkowego, Obróbka i powlekanie powierzchni 
metalowych, Obróbka powierzchni metalowych poprzez 
szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, Obróbka meta-
lu [emaliowanie], Obróbka metalu [kucie], Obróbka metalu 
[odpuszczanie], Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka meta-
lu [wytłaczanie], Informacje o obróbce materiałów, Obróbka 
[kształtowanie] metalu, Produkcja na zamówienie części skła-
dowych odlewanych, Produkcja na zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, Produkcja na zamówienie form 
(odlewów) stosowanych w przemyśle, Usługi w zakresie  
obróbki metalu.

(210) 552634 (220) 2023 02 17
(731) NKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NKlinik
(510), (511) 41 Organizacja imprez rozrywkowych, Planowa-
nie specjalnych imprez, Organizowanie imprez w celach roz-
rywkowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozryw-
ka], Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 44 Analiza kosmetyczna, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczą-
ce urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i uro-
dy, Depilacja woskiem, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Informacje dotyczące masażu, 
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Ku-
racje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
Manicure, Masaż, Masaż tkanek głębokich, Masaż sportowy, 
Masaże, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Odbudowa 
włosów, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody dla ludzi, Plano-
wanie programów odchudzających, Salony piękności, Świad-
czenie usług przez salony piękności, Terapia ciepłem, Terapia 

falą uderzeniową, Tradycyjny masaż japoński, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczą-
ce pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usłu-
gi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryza-
cji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi konsultacji związane 
z masażami, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji uro-
dy, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pie-
lęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kształtowania brwi, 
Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi leczni-
cze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze 
związane z odrastaniem włosów, Usługi manicure i pedicu-
re, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji paznokci 
rąk, Usługi pielęgnacji urody, Usługi spa, Usługi tatuażu brwi, 
Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie krioterapii, Usłu-
gi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakre-
sie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi w zakre-
sie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwa-
nia i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów upięk-
szających, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi zabie-
gów na cellulit, Usuwanie cellulitu z ciała, Usuwanie laserowe 
pajączków naczyniowych, Zabiegi depilacyjne, Zdrowotne 
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i ducha, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Chirurgia kosme-
tyczna, Usługi spa medycznych, Usługi usuwania znamion, 
Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, 
Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycz-
nych, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry.

(210) 552637 (220) 2023 02 17
(731) DOVGAN SERGIY DZIADEK SANTINI GASTRONOMIA, 

Nowa Sól
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziadek Santini

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.12, 05.09.21, 05.09.22, 09.07.19
(510), (511) 43 Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napo-
jów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi kateringowe.
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(210) 552645 (220) 2023 02 20
(731) Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Juana

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 02.03.01, 11.03.20, 26.01.03, 
26.01.14

(510), (511) 30 Mąka kukurydziana, Mąka.

(210) 552652 (220) 2023 02 21
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz
(540) (znak słowny)
(540) DRWAL BIESZCZADU
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje bezalko-
holowe, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr.

(210) 552653 (220) 2023 02 21
(731) SKOWYRA NATALIA KUCÓVKA INN  

NATALIA SKOWYRA, Brzegi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Góralove Pole

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.24, 06.01.02, 26.01.03, 
26.01.16, 05.05.20

(510), (511) 43 Wynajmowanie kwater.

(210) 552665 (220) 2023 02 20
(731) BAYRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IHR

(531) 29.01.14, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 02.03.01, 02.03.16, 
02.03.23, 27.05.01

(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Outsourcing [do-
radztwo biznesowe], Leasing pracowniczy, Rekrutacja perso-
nelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo zwią-
zane z audytem, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Dobór personelu [dla osób trzecich], Znajdowanie posady dla 
pracowników tymczasowych, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plika-
mi, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Opracowywa-
nie CV dla osób trzecich, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe], 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 42  Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywa-
nie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Pisanie kodu komputerowego, Powie-
lanie programów komputerowych, Programowanie kompute-
rowe do przetwarzania danych, Programowanie komputerów, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie mo-
deli symulowanych komputerowo, Projektowanie systemów 
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji online, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania danych, 
Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie ochrony antywi-
rusowej komputerów, Usługi w zakresie projektowania logo, 
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 552666 (220) 2023 02 20
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOPLICA KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.11, 06.07.08, 
06.07.25

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 552694 (220) 2023 02 21
(731) WYDRA MAŁGORZATA SIBYSI.PL, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURORA MADE IN POLAND

(531) 29.01.01, 27.05.01, 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 25 Damskie sukienki na uroczystości, Letnie 
sukienki, Luźne sukienki o prostym kroju, Sukienki damskie, 
Sukienki druhen, Kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], Body [bielizna], Body [odzież].

(210) 552696 (220) 2023 02 21
(731) WŁODARZ MAGDALENA FILART, Orzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) crazyHANDS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 02.09.15
(510), (511) 22 Wełna czesankowa, 24 Filc, 26 Pasmanteryjne 
(artykuły -) z wyjątkiem nici.

(210) 552705 (220) 2023 02 21
(731) SOŁTYS JAN ELEKTROINSTALACJE I FOTOWOLTAIKA, 

Zborówek Nowy
(540) (znak słowny)
(540) MinDrivTech
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 

Aparatura do kondycjonowania energii, Aparatura i urządze-
nia do przełączania energii elektrycznej, Aparatura i urządze-
nia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia 
do przekształcania energii elektrycznej, Baterie słoneczne 
do użytku domowego, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowolta-
iczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i insta-
lacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecz-
nej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 20 Biurka, Biurka i sto-
ły, Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty robocze, 
Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Dekoracyjne 
listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli 
robionych na wymiar.

(210) 552714 (220) 2023 02 22
(731) BADURA-MROWCZYK MAŁGORZATA DE ROBLE, Gaj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) de Roble

(531) 26.01.01, 26.01.15, 05.01.16, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 40 Stolarstwo meblowe, Stolarstwo meblowe (pro-
dukcja na zamówienie), Stolarstwo [produkcja na zamówienie].

(210) 552717 (220) 2023 02 22
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPINUS

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla 
przemysłu, Detergenty przeznaczone dla procesów produk-
cyjnych i przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Skro-
bia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
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Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały i prepa-
raty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprze-
tworzone, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, Aktywne składniki chemiczne, 2 Barw-
niki, koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki 
i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Żywice na-
turalne w stanie surowym, Naturalne surowe żywice, Żywice 
naturalne, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji insta-
lacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje 
i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sa-
nitacji, Instalacje jądrowe, Oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządze-
nia do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności 
i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku 
osobistego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki i zapalar-
ki, Urządzenia do suszenia, Urządzenia do zapłonu.

(210) 552719 (220) 2023 02 21
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 22.01.05, 22.01.06
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do po-
brania, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
biuletyn informacyjne, broszury, czasopisma, gazety, kalen-
darze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje edukacyjne, Karty 
upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne, Karty przed-
płacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów 
biznesowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi 
porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, Porównywarki cen ubezpieczeń, Analiza informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Prze-
prowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, 
Gromadzenie danych, Usługi polegające na rejestracji, trans-
krypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji 
pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji 
danych matematycznych lub statystycznych, Usługi agencji 

reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja 
próbek, Usługi zakupów grupowych na rzecz osób trze-
cich, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe pienięż-
ne i bankowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi 
w zakresie wyceny finansowej, Agencje ubezpieczeniowe, 
Pośrednictwo w usługach finansowych, Wycena i obsługa 
roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi planowania w za-
kresie emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, 
Doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, Anali-
zy finansowe, Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: 
finansowe, ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
ubezpieczeń (doradztwo w sprawach), ubezpieczeń zdro-
wotnych, ubezpieczenia na życie, wypadki, doradztwo fi-
nansowe, analizy finansowe, umowy kredytowe połączone 
ze sprzedażą ratalną, wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 39 Usługi dystrybucyjne, Usługi 
związane z wynajmem środków transportu, Usługi związane 
z pakowaniem towarów przed wysyłką, 41 Organizowanie 
konkursów, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, 
Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów, 
Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: seminaria (or-
ganizowanie i prowadzenie), poradnictwo zawodowe, orga-
nizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szko-
lenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie 
korespondencyjne, 42 Udostępnianie informacji naukowych, 
Usługi tworzenia komputerowych programów multimedial-
nych zawierających informacje książkowe, artykuły, ulotki, 
czasopisma dla potrzeb edukacyjnych.

(210) 552720 (220) 2023 02 21
(731) KOŁODZIEJCZYK DANIEL FABRYKA PUZZLI, 

Jaroszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabryka Puzzli

(531) 21.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14, 26.13.25, 26.03.99
(510), (511) 16 Opakowania kartonowe, Tektura na opako-
wania, Karton opakowaniowy, Pudła opakowaniowe [karto-
nowe], Szczelne opakowania z tektury, Materiały opakowa-
niowe wykonane z kartonu, Materiały opakowaniowe wyko-
nane z tektury, Pojemniki opakowaniowe z regenerowanej 
celulozy, Opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, 
Materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, 
Materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, Materiały opakowaniowe [amor-
tyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały 
amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używa-
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ne jako opakowania, Opakowanie na prezenty świąteczne, 
Wyściełający papier do opakowań, Kartki do opakowań 
na prezenty, Nieprzepuszczające powietrza opakowania 
z papieru, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, 
Opakowanie na prezenty, Folia przylepna z tworzyw sztucz-
nych do opakowań, Opakowania książek, Opakowania 
na żywność, Afisze, plakaty, Akwarele, Albumy do wklejania, 
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Aplikacje z papieru, 
Arkusze informacyjne, Artykuły biurowe, Artykuły do korek-
torowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, 
Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Atramenty, Bibu-
ły, Broszury, Czasopisma [periodyki], Druki, Dekoracyjny pa-
pier do pakowania, Drukowane książki, czasopisma, gazety 
i inne media papierowe, Dzienniki, Encyklopedie, Etui 
na przybory do pisania, Etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], Flamastry, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Gazety, Globusy, Gumki, Kalendarze, Karton, Kartki z życze-
niami, Karty, Karty okolicznościowe, Katalogi, Klej biurowy, 
Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, Koperty, Kolorowanki, Komiksy, Kredki do kolorowania, 
Kreda, Książki, Książki dla dzieci, Książki do malowania, Książki 
do rysowania, Książki edukacyjne, Książki z opowiadaniami, 
Mapy, Maszyny biurowe, Materiały drukarskie i introligator-
skie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wypo-
sażenie edukacyjne, Materiały do rysowania, Materiały dru-
kowane, Mazaki, Nadruki, Naklejki, Notatniki, Obrazy i zdjęcia, 
Okładki książkowe, Ołówki, Opakowania z tworzyw sztucz-
nych, Oprawione plakaty, Organizery na biurko, Papier, Papier 
i karton, Papierowe artykuły piśmienne, Pędzle, Pastele [kred-
ki], Papierowe wyroby artystyczne, Pergamin, Periodyki, Pie-
czątki odciskowe, Pinezki, Piórniki, Pisaki kolorowe, Plany, Pla-
katy z papieru, Podkładka na biurko, Podręczniki, Podręczniki 
pomocnicze do nauki, Prace malarskie i kaligraficzne, Prze-
wodniki, Przewodniki biurkowe, Przybory szkolne jako arty-
kuły piśmienne, Przyrządy do rysowania, Publikacje eduka-
cyjne, Pudełka kartonowe lub papierowe, Rysunki, Segrega-
tory, Słowniki, Skoroszyty, Spinacze biurowe, Stemple 
do znakowania, Stojaki na dokumenty, Tabele drukowane, 
Temperówki, Terminarze, Teczki papierowe jako artykuły pa-
piernicze, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wizytów-
ki, Wkład papierowy, Wstążki papierowe, Zakładki do książek, 
Zaproszenia, Zestawy do malowania dla dzieci, Zdrapywanki 
do rysowania, Zestawy na biurko, Zeszyty, Zeszyty do ćwi-
czeń, Znaczki, Zszywacze, Zszywki biurowe, Prospekty, Dru-
kowane materiały dydaktyczne, Ulotki, Drukowane foldery 
informacyjne, 28 Zabawki, Gry, zabawki i akcesoria do zaba-
wy, Zestawy do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, Gry, Gry planszowe, Gry kar-
ciane, Kości do gry, Automaty do gry, Plansze do gry go, 
Grzechotki, Klocki do zabawy, Łamigłówki, Układanki jako 
puzzle, Puzzle jako zabawki, Karty do gry, Oznaczniki jako 
pionki do gier, Żetony do gier, Figurki do zabawy, Futerały 
na figurki akcji, Ozdoby choinkowe, Zabawki edukacyjne, Za-
bawki inteligentne, Piłki do zabawy, Zabawki dla dzieci, Za-
bawki dla niemowląt, Zabawki do piasku, Zabawki do ryso-
wania, Zabawki dla zwierząt, Zabawki do kołysek, Zabawko-
wy sprzęt sportowy, Modele będące zabawkami, Huśtawki 
dla niemowląt, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Maty 
z zabawkami dla niemowląt, Maty do zabawy zawierające 
zabawki dla niemowląt, Przyrządy na place zabaw, Wyposa-
żenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Zabawki 
do użytku w wózkach dziecięcych, Bibeloty jako zabawki 
na przyjęcia, Zabawki imitujące przedmioty używane przez 
dorosłych w życiu codziennym, Rowery trójkołowe dla dzieci 
jako zabawki, Sanki jako zabawki, Drony jako zabawki, Zesta-

wy modeli do składania jako zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostęp-
nianie analiz sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Pro-
mocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usłu-
gi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Informacje na te-
mat metod sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprze-
daży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje 
na temat sprzedaży produktów, Doradztwo w zakresie wyce-
ny zamówień sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego, 
z wyjątkiem sprzedaży, Administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Promocja towarów przy pomocy influ-
encerów, 41 Produkcja filmów wideo, Montaż wideo, Produk-
cja nagrań wideo, Pokazy filmów wideo, Prezentacja nagrań 
wideo, Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka filmowa, Roz-
rywka interaktywna, Udostępnianie publikacji on-line, Udo-
stępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie fil-
mów nie do pobrania, Udostępnianie elektronicznych publi-
kacji on-line, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, 
Nagrywanie taśm wideo, Edycja nagrań wideo, Usługi w za-
kresie nagrań wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Usługi 
w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w zakresie nagrań 
audio i wideo, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wy-
darzeń, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, 
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony interneto-
wej, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, 
Świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania 
wideo, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Produkcja dysków wideo na rzecz osób trzecich, Ob-
sługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Usługi rozrywkowe w zakresie dopasowy-
wania użytkowników z nagraniami audio i wideo, Usługi 
związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Usługi rozrywkowe w zakresie 
dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi prezentacji au-
diowizualnych, Produkcja nagrań audiowizualnych, Realiza-
cja nagrań audiowizualnych, Produkcja prezentacji audiowi-
zualnych, Usługi nagrywania i produkcji audio, Usługi pre-
zentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, Usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Wyna-
jem urządzeń do nagrywania sygnałów audio, Produkcja na-
grań wzorcowych [master] audio, Edycja nagrań audio, Pro-
dukcja rozrywki audio, Udostępnianie informacji online zwią-
zanych z mediami audiowizualnymi, Udostępnianie mediów 
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Produk-
cja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, Świadczenie usług rozrywkowych za pośred-
nictwem taśm audio, Udostępnianie treści audio online 
nie do pobrania, Elektroniczne usługi biblioteczne mające 
na celu dostarczanie informacji elektronicznych, w tym infor-
macji archiwalnych, w formie tekstów, informacji audio i/lub 
wideo, Publikowanie fotografii, Montaż filmów fotograficz-
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nych, Fotoreportaże, Fotografia, Kompozycje fotograficzne 
na rzecz innych, Usługi obrazowania fotograficznego za po-
średnictwem drona, Tworzenie [opracowywanie] treści edu-
kacyjnych do podcastów, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Przygotowywanie tekstów do publikacji, Montaż filmów, 
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka] 
taśm wideo, Montaż programów telewizyjnych, Montaż 
taśm wideo, Montaż taśm dźwiękowych, Usługi rozrywki 
dźwiękowej, Produkcja nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Produkcja programów dźwiękowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Nagrywanie 
i produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwięko-
wych i wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, 
Produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, Reali-
zowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Organizo-
wanie rozrywki wizualnej.

(210) 552721 (220) 2023 02 21
(731) SŁABY PAWEŁ SIMMET, Wielopole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMMET Słaby Paweł

(531) 27.01.25, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.11
(510), (511) 7 Urządzenia wiertnicze [wiertnice], Maszyny 
wiertnicze, Żerdzie wiertnicze, Narzędzia wiertnicze [obra-
biarki], Elektryczne narzędzia wiertnicze, Tunelowe maszyny 
wiertnicze, Samonapędowe maszyny wiertnicze, Podpory 
maszyn wiertniczych, Elektryczne, przenośne maszyny 
wiertnicze, Świdry wiertnicze [części maszyn], Narzędzia 
wiertnicze do ropy naftowej, Urządzenia wiertnicze do eks-
ploatacji górniczych, Młoty wiertnicze, Maszynowe narzę-
dzia wiertnicze z suwakami, Urządzenia wiertnicze, pływają-
ce lub niepływające, Urządzenia wiertnicze do wiercenia 
na morzu, Przemysłowe maszyny wiertnicze do rozwiercania 
poziomego, Urządzenia wiertnicze do wydobywania ropy 
naftowej, Tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, Tu-
leje do użytku z maszynami wiertniczymi, Wiertła do kamie-
ni do maszyn wiertniczych, Urządzenia wiertnicze do wier-
cenia szybów na lądzie, Hydrauliczne klucze maszynowe 
do użytku na wiertnicach, Pompy kawitacyjne w przewo-
dach wiertniczych [mud motor], Wiertła górnicze, Wiertła 
pneumatyczne, Wiertła cementowe do wiertarek, Wiertła 
do wiertarek elektrycznych, Frezarko-wiertarki, Wiertarki 
elektryczne, Wiertarki udarowe, Wiertarki stołowe, Wiertarki 
promieniowe, Stojaki wiertarskie do wiertarek, Wiertarki 
pneumatyczne [ręczne], Wiertarki pionowe [maszyny], Wier-
tła do wiercenia w skale, Końcówki do wiercenia do wierta-
rek, Uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, Prze-
mysłowe wiertła [maszyny], Wiertła do maszyn, Maszyny 
wiercące jednowrzecionowe, Przemysłowe maszyny wiercą-
ce do wiercenia poziomego, Wiertarki, Wiertarki do drewna, 
Wiertarki do kamieni, Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, 
Ręczne wiertarki elektryczne, Wiertarki ręczne elektryczne, 
Wiertarki sterowane numerycznie, Wiertarki [narzędzia elek-
tryczne], Przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki elektrycz-
ne, Maszyny do ostrzenia wierteł, Diamentowe wiertła 
do maszyn, Koronki do wierceń rdzeniowych, Karbidowe 
wiertła do maszyn, Wiertła kręte do maszyn, Wiertła do ma-
szyn górniczych, Wiertarki do obróbki metalu, Maszyny 

do wiercenia szybów, Elektryczne maszyny do wiercenia, 
Maszyny do wiercenia postumentów, Wiertarki do kamienia 
[obrabiarki], Wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], Wier-
tarki do kamienia [maszyny], Uchwyty do wiertarek elek-
trycznych, Wielowrzecionowe głowice wiertarek [maszyny], 
Zrobotyzowane, elektryczne wiertarki ręczne, Głowice wier-
tarskie [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], 
Wiertła ze standardowym chwytem [maszyny], Klucze 
do mocowania wierteł [maszyny], Karbidowe końcówki wier-
teł do maszyn, Wiertła centrujące stanowiące części maszyn, 
Przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny], Wiertła ciężarów-
ki [do celów górniczych], Kątowniki do ustawiania wiertła 
[maszyny], Wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, 
Aparaty wiercące w ziemi [maszyny], Wiertarki i części 
do nich, Przenośne stojaki do wiertarek [maszyny], Wielow-
rzecionowe głowice wiertarek [części maszyn], Wiertarki la-
serowe do obróbki kamienia, Wiertła ze standardowym 
chwytem [części maszyn], Wiertła o chwycie wielowypusto-
wym [części maszyn], Narzędzia tnące [maszyny] w formie 
wierteł, Przejściówki do wierteł narzędzi [części maszyn], 
Wiertarki do kamienia [części do maszyn], Sprzęt do wierce-
nia w ziemi [maszyny], Numerycznie sterowane stanowiska 
obróbkowe do wiercenia, Wiertarki o napędzie innym niż 
ręczny, Wiertarki stosowane w przemyśle obróbki drewna, 
Wiertarki do płytek z obwodami drukowanymi, Narzędzia 
do wiercenia obsługiwane przez maszyny, Numerycznie po-
zycjonowane standardowe maszyny do wiercenia, Urządze-
nia do chłodzenia wierteł [części do maszyn], Wiertła z chwy-
tem stożkowym [części do maszyn], Przyrządy ustawiające 
wiertło do użytku z maszynami, Wiertła do płytek drukowa-
nych [maszyny lub obrabiarki], Wiertarki będące bezprzewo-
dowymi narzędziami z napędem elektrycznym, Wiertarki 
udarowe [maszyny lub części do maszyn], Przyrządy tnące 
do wiercenia górniczego [raise boring], Maszyny i urządzenia 
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzch-
ni, Narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz 
z maszynami, Narzędzia do zwiększania siły uderzeń przy 
wierceniu odwiertów naftowych, Numerycznie sterowane 
stanowiska obróbkowe do wiercenia z systemem paletyzacji, 
Numerycznie sterowane maszyny do wiercenia ze stołami 
współrzędnościowymi, Maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastoso-
wania w przemyśle, Roboty przemysłowe, Narzędzia hydrau-
liczne, Obwody hydrauliczne do maszyn, Zawory hydraulicz-
ne [części maszyn], Formy [części maszyn], Kolektory [części 
silników], Łożyska [części maszyn], Dławnice [części maszyn], 
Obudowy [części maszyn], Sprężyny [części maszyn], Bloki 
[części maszyn], Krążki [części maszyn], Błotniki [części ma-
szyn], Łyżki [części maszyn], Szczotki [części maszyn], Maźni-
ce [części maszyn], Suporty [części maszyn], Ostrza [części 
maszyn], Uchwyty [części maszyn], Młotki [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Tłumiki [części maszyn], Czopy 
[części maszyn], Żeliwne części do rur [części maszyn], Regu-
latory [części maszyn], Korby [części maszyn], Miechy [części 
maszyn], Chlapacze [części maszyn], Smarownice [części ma-
szyn], Cylindry separacyjne [części maszyn], Regulatory jako 
części maszyn, Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Ma-
tryce obrotowe [części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części 
maszyn], Tłoczniki [części do maszyn], Pierścienie smarujące 
[części maszyn], Prowadnice maszynowe [części maszyn], 
Przesuwne wielowypusty [części maszyn], Obudowy łożysk 
[części maszyn], Podgrzewacze wody [części maszyn], Noże 
[części maszyn], Pokrywy [części maszyn], Gniazda [części 
maszyn], Podajniki [części maszyn], Bębny [części maszyn], 
Narzędzia [części maszyn], Karburator [części pojazdów], 
Cewki [części maszyn], Szpule [części maszyn], Wahacze [czę-
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ści silników], Wieszaki [części maszyn], Zawory [części ma-
szyn], Osie [części maszyn], Maszyny rolnicze, Maszyny bu-
dowlane, Roboty przemysłowe, Obudowy do maszyn prze-
mysłowych, Przemysłowe maszyny mieszające, Przemysłowe 
wiertła [maszyny], Manipulatory przemysłowe [maszyny], 
Maszyny do czyszczenia przemysłowego, Przemysłowe ma-
szyny do cięcia, Przemysłowe maszyny do szycia, Maszyny 
do przemysłu papierniczego, Przemysłowe maszyny dru-
karskie, Maszyny do oprawiania książek [przemysłowe], Ma-
szyny do przygotowywania napojów [przemysłowe], Ma-
szyny do przygotowywania żywności [przemysłowe], Ma-
szyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Maszyny 
przemysłowe do odkurzania dywanów, Przemysłowe maszy-
ny do czyszczenia dywanów, Przemysłowe maszyny próż-
niowe do czyszczenia, Przemysłowe maszyny do czyszcze-
nia podłóg, Przemysłowe maszyny wiertnicze do rozwierca-
nia poziomego, Przemysłowe maszyny wiercące do wierce-
nia poziomego, Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzy-
stujące dysze ciśnieniowe, Maszyny do uszczelniania do ce-
lów przemysłowych, Maszyny do użytku w przemyśle pa-
pierniczym, Maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle 
spożywczym, 8 Wiertła, Wiertła [narzędzia], Wiertła do wier-
tarek ręcznych, Wiertarki ręczne, Wiertła ręczne [narzędzia], 
Wiertarki [narzędzia ręczne], Ręczne wiertarki pionowe, 
Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła do narzędzi ręcznych, 
Wiertła [części narzędzi ręcznych], Oprawki do wierteł [narzę-
dzia ręczne], Ręcznie obsługiwane ostrzarki do wierteł, Wier-
tarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Przenośne 
stojaki do wiertarek ręcznych, Urządzenia wiertnicze [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Wiertła do drążenia [części narzę-
dzi ręcznych], Wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwa-
nych ręcznie, Wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, 
Wiertła do muru przeznaczone do narzędzi ręcznych, Wiertła 
do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Uchwyty do wiertarek [części narzędzi obsługiwanych ręcz-
nie], Wiertła kręte do użytku wraz z narzędziami obsługiwa-
nymi ręcznie, Narzędzia ręczne, Narzędzia wyważeniowe 
[narzędzia ręczne], Narzędzia obrotowe [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], Frezy [narzędzia], Narzędzia sześciokątne, Na-
rzędzia formierskie, Narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], 
Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ra-
tunkowych, Podnośniki, Ręcznie sterowane narzędzia i przy-
rządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i kon-
serwacji, Ściernice [części do narzędzi ręcznych], Uchwyty sa-
mocentrujące [części narzędzi ręcznych], Diamenty szklarskie 
[części narzędzi ręcznych], Diamenty szklarskie [części narzędzi 
ręcznych], Tarcze ścierne [części do narzędzi ręcznych], Wrze-
ciona [wałki] [części do narzędzi ręcznych], Brzeszczoty do pił 
[części narzędzi ręcznych], Diamenty szklarskie będące czę-
ściami narzędzi ręcznych, Ostrza do wyrzynarek [części na-
rzędzi obsługiwanych ręcznie], 35 Informacja handlowa, 
Udostępnianie informacji handlowych, Dostarczanie infor-
macji handlowych, Udzielanie informacji handlowych, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, Wyceny dotyczące spraw 
handlowych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do bu-
dowy, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z następującymi towarami: urządzenia wiertnicze [wiertnice], 
maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, narzędzia wiertnicze 
[obrabiarki], elektryczne narzędzia wiertnicze, tunelowe ma-
szyny wiertnicze, samonapędowe maszyny wiertnicze, pod-
pory maszyn wiertniczych, elektryczne, przenośne maszyny 
wiertnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], narzędzia 

wiertnicze do ropy naftowej, urządzenia wiertnicze do eks-
ploatacji górniczych, młoty wiertnicze, maszynowe narzę-
dzia wiertnicze z suwakami, urządzenia wiertnicze, pływają-
ce lub niepływające, urządzenia wiertnicze do wiercenia 
na morzu, przemysłowe maszyny wiertnicze do rozwiercania 
poziomego, urządzenia wiertnicze do wydobywania ropy 
naftowej, tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, tule-
je do użytku z maszynami wiertniczymi, wiertła do kamieni 
do maszyn wiertniczych, urządzenia wiertnicze do wiercenia 
szybów na lądzie, hydrauliczne klucze maszynowe do użyt-
ku na wiertnicach, pompy kawitacyjne w przewodach wiert-
niczych [mud motor], wiertła górnicze, wiertła pneumatycz-
ne, wiertła cementowe do wiertarek, wiertła do wiertarek 
elektrycznych, frezarko-wiertarki, wiertarki elektryczne, wier-
tarki udarowe, wiertarki stołowe, wiertarki promieniowe, sto-
jaki wiertarskie do wiertarek, wiertarki pneumatyczne [ręcz-
ne], wiertarki pionowe [maszyny], wiertła do wiercenia w ska-
le, końcówki do wiercenia do wiertarek, uchwyty wiertarskie 
do wiertarek elektrycznych, przemysłowe wiertła [maszyny], 
wiertła do maszyn, maszyny wiercące jednowrzecionowe, 
przemysłowe maszyny wiercące do wiercenia poziomego, 
wiertarki, wiertarki do drewna, wiertarki do kamieni, bezprze-
wodowe wiertarki elektryczne, ręczne wiertarki elektryczne, 
wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki sterowane numerycz-
nie, wiertarki [narzędzia elektryczne], przenośne stojaki wier-
tarskie na wiertarki elektryczne, maszyny do ostrzenia wier-
teł, diamentowe wiertła do maszyn, koronki do wierceń rdze-
niowych, karbidowe wiertła do maszyn, wiertła kręte do ma-
szyn, wiertła do maszyn górniczych, wiertarki do obróbki 
metalu, maszyny do wiercenia szybów, elektryczne maszyny 
do wiercenia, maszyny do wiercenia postumentów, wiertarki 
do kamienia [obrabiarki], wiertarki pionowe [narzędzia elek-
tryczne], wiertarki do kamienia [maszyny], uchwyty do wier-
tarek elektrycznych, wielowrzecionowe głowice wiertarek 
[maszyny], zrobotyzowane, elektryczne wiertarki ręczne, gło-
wice wiertarskie [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części 
maszyn], wiertła ze standardowym chwytem [maszyny], klu-
cze do mocowania wierteł [maszyny], karbidowe końcówki 
wierteł do maszyn, wiertła centrujące stanowiące części ma-
szyn, przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny], wiertła cię-
żarówki [do celów górniczych], kątowniki do ustawiania 
wiertła [maszyny], wiertła do obrotowych narzędzi elektrycz-
nych, aparaty wiercące w ziemi [maszyny], wiertarki i części 
do nich, przenośne stojaki do wiertarek [maszyny], wielow-
rzecionowe głowice wiertarek [części maszyn], wiertarki lase-
rowe do obróbki kamienia, wiertła ze standardowym chwy-
tem [części maszyn], wiertła o chwycie wielowypustowym 
[części maszyn], narzędzia tnące [maszyny] w formie wierteł, 
przejściówki do wierteł narzędzi [części maszyn], wiertarki 
do kamienia [części do maszyn], sprzęt do wiercenia w ziemi 
[maszyny], numerycznie sterowane stanowiska obróbkowe 
do wiercenia, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertar-
ki stosowane w przemyśle obróbki drewna, wiertarki do pły-
tek z obwodami drukowanymi, narzędzia do wiercenia ob-
sługiwane przez maszyny, numerycznie pozycjonowane 
standardowe maszyny do wiercenia, urządzenia do chłodze-
nia wierteł [części do maszyn], wiertła z chwytem stożko-
wym [części do maszyn], przyrządy ustawiające wiertło 
do użytku z maszynami, wiertła do płytek drukowanych [ma-
szyny lub obrabiarki], wiertarki będące bezprzewodowymi 
narzędziami z napędem elektrycznym, wiertarki udarowe 
[maszyny lub części do maszyn], przyrządy tnące do wierce-
nia górniczego [raise boring], maszyny i urządzenia tnące, 
wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, na-
rzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz z maszy-
nami, narzędzia do zwiększania siły uderzeń przy wierceniu 
odwiertów naftowych, numerycznie sterowane stanowiska 
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obróbkowe do wiercenia z systemem paletyzacji, numerycz-
nie sterowane maszyny do wiercenia ze stołami współrzęd-
nościowymi, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, roboty 
do użytku przemysłowego, roboty do zastosowania w prze-
myśle, roboty przemysłowe, narzędzia hydrauliczne, obwody 
hydrauliczne do maszyn, zawory hydrauliczne [części ma-
szyn], formy [części maszyn], kolektory [części silników], łoży-
ska [części maszyn], dławnice [części maszyn], obudowy 
[części maszyn], sprężyny [części maszyn], bloki [części ma-
szyn], krążki [części maszyn], błotniki [części maszyn], łyżki 
[części maszyn], szczotki [części maszyn], maźnice [części 
maszyn], suporty [części maszyn], ostrza [części maszyn], 
uchwyty [części maszyn], młotki [części maszyn], czółenka 
[części maszyn], tłumiki [części maszyn], czopy [części ma-
szyn], żeliwne części do rur [części maszyn], regulatory [czę-
ści maszyn], korby [części maszyn], miechy [części maszyn], 
chlapacze [części maszyn], smarownice [części maszyn], cy-
lindry separacyjne [części maszyn], regulatory jako części 
maszyn, zamiatarki elektryczne (części maszyn), matryce ob-
rotowe [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], 
tłoczniki [części do maszyn], pierścienie smarujące [części 
maszyn], prowadnice maszynowe [części maszyn], przesuw-
ne wielowypusty [części maszyn], obudowy łożysk [części 
maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], noże [części 
maszyn], pokrywy [części maszyn], gniazda [części maszyn], 
podajniki [części maszyn], bębny [części maszyn], narzędzia 
[części maszyn], karburator [części pojazdów], cewki [części 
maszyn], szpule [części maszyn], wahacze [części silników], 
wieszaki [części maszyn], zawory [części maszyn], osie [części 
maszyn], wiertła, wiertła [narzędzia], wiertła do wiertarek 
ręcznych, wiertarki ręczne, wiertła ręczne [narzędzia], wier-
tarki [narzędzia ręczne], ręczne wiertarki pionowe, wiertarki 
ręczne piersiowe, wiertła do narzędzi ręcznych, wiertła  
[części narzędzi ręcznych], oprawki do wierteł [narzędzia 
ręczne], ręcznie obsługiwane ostrzarki do wierteł, wiertarki 
udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], przenośne stojaki 
do wiertarek ręcznych, urządzenia wiertnicze [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], wiertła do drążenia [części narzędzi ręcz-
nych], wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcz-
nie, wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertła 
do muru przeznaczone do narzędzi ręcznych, wiertła do na-
rzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], uchwy-
ty do wiertarek [części narzędzi obsługiwanych ręcznie], 
wiertła kręte do użytku wraz z narzędziami obsługiwanymi 
ręcznie, narzędzia ręczne, narzędzia wyważeniowe [narzę-
dzia ręczne], narzędzia obrotowe [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], frezy [narzędzia], narzędzia sześciokątne, narzędzia 
formierskie, narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzę-
dzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunko-
wych, podnośniki, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, ściernice [części do narzędzi ręcznych], uchwyty samo-
centrujące [części narzędzi ręcznych], diamenty szklarskie 
[części narzędzi ręcznych], diamenty szklarskie [części narzę-
dzi ręcznych], tarcze ścierne [części do narzędzi ręcznych], 
wrzeciona [wałki] [części do narzędzi ręcznych], brzeszczoty 
do pił [części narzędzi ręcznych], diamenty szklarskie będące 
częściami narzędzi ręcznych, ostrza do wyrzynarek [części 
narzędzi obsługiwanych ręcznie], 37 Budownictwo, Budow-
nictwo podwodne, Budownictwo podziemne, Budownic-
two komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Budownic-
two przemysłowe, Budownictwo lądowe, Doradztwo inży-
nieryjne [budownictwo], Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budownictwo wodno-lądowe, Wypożyczanie urzą-
dzeń stosowanych w budownictwie, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Wynajem urzą-

dzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, Wynajem 
platform roboczych unoszących do użytku w budownic-
twie, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, naprawą 
i budownictwem, Budowa fundamentów, Budowa auto-
strad, Budowa domów, Budowa pomieszczeń, Usługi bu-
dowlane, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
Przekopywanie [wykopywanie], Usługi w zakresie wykopy-
wania, Remont nieruchomości, Remont maszyn, Remont po-
jazdów, Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami 
budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi 
doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi doradcze 
dotyczące remontów budynków, Malowanie, Malowanie do-
mów, Usługi malowania domów, Usługi w zakresie malowa-
nia i dekorowania budynków, Malowanie i prace dekorator-
skie w budynkach, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz 
domów, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrz-
nych, Tynkowanie, Usługi tynkowania, Nakładanie wylewki 
posadzkowej, Naprawa dachów, Konserwacja dachów, Mon-
taż belkowania dachu, Usługi instalacji dachów, Instalacja 
pokryć dachowych, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrz-
nych, sufitów i dachów, Instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Konserwacja 
i naprawa rynien dachowych, Izolacja dachów, Burzenie kon-
strukcji, Konstrukcja budynków, Budowa konstrukcji pod-
ziemnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlo-
wych, Konstrukcja i naprawa budynków, Nadzór nad budo-
waniem konstrukcji, Montaż drzwi, Montaż ogrodzeń, Mon-
taż instalacji przemysłowych, Montaż drzwi i okien, Montaż, 
utrzymanie i naprawa mebli, Montaż instalacji kanalizacyj-
nych, gazowych i wodociągowych, Montaż i konserwacja 
instalacji ogrzewania słonecznego, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Usługi rozbiórkowe, Rozbiórka za-
kładów przemysłowych, Rozbiórka maszyn przemysłowych, 
Rozbiórka sprzętu przemysłowego, Usługi w zakresie rozbió-
rek, Rozbiórka konstrukcji, Naprawa ogrodzeń, 40 Produkcja 
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, Wy-
twarzanie na zamówienie stalowych elementów konstruk-
cyjnych, Obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, Ob-
róbka artykułów odzieżowych poprzez zaprasowanie na sta-
łe, Nakładanie materiałów wykańczających na arkusze i zwo-
je ze stali nierdzewnej, Odzyskiwanie ciał stałych ze środków 
wodnych poprzez wytrącanie chemiczne, Usługi z zakresu 
zbrylania materiałów stałych, Obróbka odzieży poprzez za-
prasowanie na stałe, Usługi czyszczenia stali nierdzewnej, 
Usługi polerowania stali nierdzewnej, Polerowanie stali nie-
rdzewnej, Cięcie stali, Obróbka metalurgiczna, Obróbka me-
talu [kształtowanie], Obróbka [kształtowanie] metalu, Wytła-
czanie stopów metali, Powlekanie metalu [niemalarskie], Ko-
tlarstwo [obróbka metali], Rafinacja metali, Hartowanie me-
tali, Polerowanie metali, Cięcie metalu, Recykling metali, La-
minowanie metali, Emaliowanie metali, Wytapianie metali, 
Kucie metali, Galwanizowanie metali, Powlekanie metalu, 
Wykańczanie metali, Tłoczenie metalu, Odpuszczanie metali, 
Obróbka metali, Odlewanie metali, Odlewnictwo metali, Me-
talizacja, Tłoczenie metali, Wykańczanie powierzchni artyku-
łów metalowych, Polerowanie ścierne powierzchni metalo-
wych, Chromowanie galwaniczne artykułów metalowych, 
Chromowanie twarde powierzchni metalowych, Naparowy-
wanie próżniowe powierzchni metalowych, Chromowanie 
galwaniczne przedmiotów metalowych, Obróbka cieplna 
powierzchni metali, Niklowanie twarde powierzchni metali, 
Platerowanie i laminowanie metali, Formowanie metali 
na zimno, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Barwie-
nie metali [nie malowanie], Kształtowanie elementów meta-
lowych, Laminowanie płytek metalowych, Wiercenie w me-
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talach, Usługi topienia metali, Obróbka metalu [wytłaczanie], 
Odzyskiwanie metali szlachetnych, Obróbka metalu [kucie], 
Obróbka metalu [odpuszczanie], Obróbka metalu [emalio-
wanie], Lutowanie twarde metali, Cieplna obróbka metali, 
Odlewnictwo kokilowe metali, Obróbka metalu [tłoczenie], 
Antykorozyjna obróbka części metalowych, Usługi w zakre-
sie obróbki metalu, Usługi produkcji i wykańczania metali, 
Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka 
żużlu powstałego z odlewu metali, Obróbka powierzchni 
metalowych poprzez polerowanie ścierne, Chromowanie 
twarde i niklowanie twarde powierzchni metali, Obróbka 
cieplna metalowych rur i przewodów rurowych, Wytwarza-
nie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie lasero-
we metali, Obróbka powierzchni metalowych przy wykorzy-
staniu technik szlifowania dokładnego, Przetwarzanie uży-
wanych katalizatorów wydechowych w celu pozyskania 
metali szlachetnych, Obróbka powierzchni metalowych po-
przez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, Nakłada-
nie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa 
sztuczne, Kucie artykułów metalowych na zamówienie i we-
dług specyfikacji osób trzecich, Platerowanie strony ze-
wnętrznej i wewnętrznej rur i przewodów rurowych z meta-
lu, Obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji 
przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów po-
wlekania proszkowego, Wynajem sprzętu do obróbki i prze-
kształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produk-
cji na zamówienie, Produkcja na zamówienie artykułów żela-
znych, Obróbka ołowiu, Informacje o obróbce materiałów, 
Obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsz-
tatu mechanicznego], Usługi spawalnicze, Łączenie elemen-
tów przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, Wypoży-
czanie elektrycznych urządzeń do spawania, Wypożyczanie 
gazowych urządzeń do spawania, Wynajem aparatury 
do spawania, Wypożyczanie elektrycznych spawarek, Usługi 
tokarskie, Frezowanie, Cięcie szkła okiennego, Usługi malo-
wania aerografem, Usługi malowania szkła, Malowanie sito-
drukiem, Cynkowanie, Obróbka części metalowych w celu 
zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ognio-
wego i procesów powlekania proszkowego, 42 Projektowa-
nie maszyn przemysłowych, Projektowanie maszyn specjali-
stycznych, Projektowanie urządzeń i maszyn do napełniania, 
Projektowanie urządzeń i maszyn w zakresie techniki napeł-
niania, Projektowanie maszyn specjalistycznych wykorzysty-
wanych do produkcji sprzętu oświetleniowego, Projektowa-
nie oprogramowania do użytku z maszynami drukarskimi, 
Projektowanie narzędzi, Projektowanie przyrządów, Projek-
towanie budowlane, Projektowanie konstrukcji, Projektowa-
nie techniczne, Projektowanie form, Projektowanie konstruk-
cyjne, Projektowanie budynków, Projektowanie wnętrz bu-
dynków, Projektowanie budynków przemysłowych, Plano-
wanie [projektowanie] budynków, Projektowanie monu-
mentalnych budowli murowanych, Projektowanie budyn-
ków opieki zdrowotnej, Projektowanie zewnętrznej części 
budynków, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, 
Projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, 
Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, 
Projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zale-
waniu budynków wodą powodziową, Projektowanie insta-
lacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie urządzeń 
do przetwarzania danych, Projektowanie urządzeń i sprzę-
tu diagnostycznego, Projektowanie oprogramowania 
do urządzeń wbudowanych, Projektowanie i opracowywa-
nie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowa-
nie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, 
Projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, 
elektromechanicznych i optoelektronicznych, Projektowa-
nie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej trans-

misji danych, Usługi doradcze i informacyjne związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, Projektowanie komputerowych urządzeń pe-
ryferyjnych, Projektowanie urządzeń diagnostycznych, 
Planowanie projektu, Doradztwo projektowe, Projektowa-
nie wizualne, Usługi projektowania, Projektowanie do-
mów, Analiza projektu produktu, Ocena projektu produk-
tu, Opracowywanie maszyn przemysłowych, Projektowa-
nie produktów przemysłowych, Badania dotyczące ma-
szyn przemysłowych.

(210) 552723 (220) 2023 02 21
(731) SŁABY PAWEŁ SIMMET, Wielopole
(540) (znak słowny)
(540) Simmet
(510), (511) 7 Urządzenia wiertnicze [wiertnice], Maszyny 
wiertnicze, Żerdzie wiertnicze, Narzędzia wiertnicze [obra-
biarki], Elektryczne narzędzia wiertnicze, Tunelowe maszy-
ny wiertnicze, Samonapędowe maszyny wiertnicze, Pod-
pory maszyn wiertniczych, Elektryczne, przenośne maszy-
ny wiertnicze, Świdry wiertnicze [części maszyn], Narzędzia 
wiertnicze do ropy naftowej, Urządzenia wiertnicze do eks-
ploatacji górniczych, Młoty wiertnicze, Maszynowe narzę-
dzia wiertnicze z suwakami, Urządzenia wiertnicze, pływa-
jące lub niepływające, Urządzenia wiertnicze do wiercenia 
na morzu, Przemysłowe maszyny wiertnicze do rozwierca-
nia poziomego, Urządzenia wiertnicze do wydobywania 
ropy naftowej, Tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczy-
mi, Tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, Wiertła 
do kamieni do maszyn wiertniczych, Urządzenia wiertnicze 
do wiercenia szybów na lądzie, Hydrauliczne klucze maszy-
nowe do użytku na wiertnicach, Pompy kawitacyjne 
w przewodach wiertniczych [mud motor], Wiertła górnicze, 
Wiertła pneumatyczne, Wiertła cementowe do wiertarek, 
Wiertła do wiertarek elektrycznych, Frezarko-wiertarki, 
Wiertarki elektryczne, Wiertarki udarowe, Wiertarki stoło-
we, Wiertarki promieniowe, Stojaki wiertarskie do wierta-
rek, Wiertarki pneumatyczne [ręczne], Wiertarki pionowe 
[maszyny], Wiertła do wiercenia w skale, Końcówki do wier-
cenia do wiertarek, Uchwyty wiertarskie do wiertarek elek-
trycznych, Przemysłowe wiertła [maszyny], Wiertła do ma-
szyn, Maszyny wiercące jednowrzecionowe, Przemysłowe 
maszyny wiercące do wiercenia poziomego, Wiertarki, 
Wiertarki do drewna, Wiertarki do kamieni, Bezprzewodo-
we wiertarki elektryczne, Ręczne wiertarki elektryczne, 
Wiertarki ręczne elektryczne, Wiertarki sterowane nume-
rycznie, Wiertarki [narzędzia elektryczne], Przenośne stojaki 
wiertarskie na wiertarki elektryczne, Maszyny do ostrzenia 
wierteł, Diamentowe wiertła do maszyn, Koronki do wier-
ceń rdzeniowych, Karbidowe wiertła do maszyn, Wiertła 
kręte do maszyn, Wiertła do maszyn górniczych, Wiertarki 
do obróbki metalu, Maszyny do wiercenia szybów, Elek-
tryczne maszyny do wiercenia, Maszyny do wiercenia po-
stumentów, Wiertarki do kamienia [obrabiarki], Wiertarki 
pionowe [narzędzia elektryczne], Wiertarki do kamienia 
[maszyny], Uchwyty do wiertarek elektrycznych, Wielow-
rzecionowe głowice wiertarek [maszyny], Zrobotyzowane, 
elektryczne wiertarki ręczne, Głowice wiertarskie [części 
maszyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], Wiertła 
ze standardowym chwytem [maszyny], Klucze do moco-
wania wierteł [maszyny], Karbidowe końcówki wierteł 
do maszyn, Wiertła centrujące stanowiące części maszyn, 
Przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny], Wiertła cięża-
rówki [do celów górniczych], Kątowniki do ustawiania wier-
tła [maszyny], Wiertła do obrotowych narzędzi elektrycz-
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nych, Aparaty wiercące w ziemi [maszyny], Wiertarki i części 
do nich, Przenośne stojaki do wiertarek [maszyny], Wielow-
rzecionowe głowice wiertarek [części maszyn], Wiertarki 
laserowe do obróbki kamienia, Wiertła ze standardowym 
chwytem [części maszyn], Wiertła o chwycie wielowypu-
stowym [części maszyn], Narzędzia tnące [maszyny] w for-
mie wierteł, Przejściówki do wierteł narzędzi [części ma-
szyn], Wiertarki do kamienia [części do maszyn], Sprzęt 
do wiercenia w ziemi [maszyny], Numerycznie sterowane 
stanowiska obróbkowe do wiercenia, Wiertarki o napędzie 
innym niż ręczny, Wiertarki stosowane w przemyśle obrób-
ki drewna, Wiertarki do płytek z obwodami drukowanymi, 
Narzędzia do wiercenia obsługiwane przez maszyny, Nu-
merycznie pozycjonowane standardowe maszyny do wier-
cenia, Urządzenia do chłodzenia wierteł [części do maszyn], 
Wiertła z chwytem stożkowym [części do maszyn], Przyrzą-
dy ustawiające wiertło do użytku z maszynami, Wiertła 
do płytek drukowanych [maszyny lub obrabiarki], Wiertarki 
będące bezprzewodowymi narzędziami z napędem elek-
trycznym, Wiertarki udarowe [maszyny lub części do ma-
szyn], Przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise bo-
ring], Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni, Narzędzia do wiercenia, 
przeznaczone do użytku wraz z maszynami, Narzędzia 
do zwiększania siły uderzeń przy wierceniu odwiertów naf-
towych, Numerycznie sterowane stanowiska obróbkowe 
do wiercenia z systemem paletyzacji, Numerycznie stero-
wane maszyny do wiercenia ze stołami współrzędnościo-
wymi, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, 
dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Roboty 
do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania 
w przemyśle, Roboty przemysłowe, Narzędzia hydrauliczne, 
Obwody hydrauliczne do maszyn, Zawory hydrauliczne 
[części maszyn], Formy [części maszyn], Kolektory [części 
silników], Łożyska [części maszyn], Dławnice [części ma-
szyn], Obudowy [części maszyn], Sprężyny [części maszyn], 
Bloki [części maszyn], Krążki [części maszyn], Błotniki [części 
maszyn], Łyżki [części maszyn], Szczotki [części maszyn], 
Maźnice [części maszyn], Suporty [części maszyn], Ostrza 
[części maszyn], Uchwyty [części maszyn], Młotki [części 
maszyn], Czółenka [części maszyn], Tłumiki [części maszyn], 
Czopy [części maszyn], Żeliwne części do rur [części ma-
szyn], Regulatory [części maszyn], Korby [części maszyn], 
Miechy [części maszyn], Chlapacze [części maszyn], Sma-
rownice [części maszyn], Cylindry separacyjne [części ma-
szyn], Regulatory jako części maszyn, Zamiatarki elektrycz-
ne (części maszyn), Matryce obrotowe [części maszyn], Za-
wory ciśnieniowe [części maszyn], Tłoczniki [części do ma-
szyn], Pierścienie smarujące [części maszyn], Prowadnice 
maszynowe [części maszyn], Przesuwne wielowypusty 
[części maszyn], Obudowy łożysk [części maszyn], Podgrze-
wacze wody [części maszyn], Noże [części maszyn], Pokry-
wy [części maszyn], Gniazda [części maszyn], Podajniki [czę-
ści maszyn], Bębny [części maszyn], Narzędzia [części ma-
szyn], Karburator [części pojazdów], Cewki [części maszyn], 
Szpule [części maszyn], Wahacze [części silników], Wieszaki 
[części maszyn], Zawory [części maszyn], Osie [części ma-
szyn], Maszyny rolnicze, Maszyny budowlane, Roboty prze-
mysłowe, Obudowy do maszyn przemysłowych, Przemy-
słowe maszyny mieszające, Przemysłowe wiertła [maszyny], 
Manipulatory przemysłowe [maszyny], Maszyny do czysz-
czenia przemysłowego, Przemysłowe maszyny do cięcia, 
Przemysłowe maszyny do szycia, Maszyny do przemysłu 
papierniczego, Przemysłowe maszyny drukarskie, Maszyny 
do oprawiania książek [przemysłowe], Maszyny do przygo-
towywania napojów [przemysłowe], Maszyny do przygoto-
wywania żywności [przemysłowe], Maszyny do mielenia 

[elektryczne] przemysłowe, Maszyny przemysłowe do od-
kurzania dywanów, Przemysłowe maszyny do czyszczenia 
dywanów, Przemysłowe maszyny próżniowe do czyszcze-
nia, Przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, Przemy-
słowe maszyny wiertnicze do rozwiercania poziomego, 
Przemysłowe maszyny wiercące do wiercenia poziomego, 
Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze 
ciśnieniowe, Maszyny do uszczelniania do celów przemy-
słowych, Maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, 
Maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożyw-
czym, 8 Wiertła, Wiertła [narzędzia], Wiertła do wiertarek 
ręcznych, Wiertarki ręczne, Wiertła ręczne [narzędzia], Wier-
tarki [narzędzia ręczne], Ręczne wiertarki pionowe, Wiertar-
ki ręczne piersiowe, Wiertła do narzędzi ręcznych, Wiertła 
[części narzędzi ręcznych], Oprawki do wierteł [narzędzia 
ręczne], Ręcznie obsługiwane ostrzarki do wierteł, Wiertarki 
udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Przenośne stoja-
ki do wiertarek ręcznych, Urządzenia wiertnicze [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Wiertła do drążenia [części narzędzi 
ręcznych], Wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych 
ręcznie, Wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, Wiertła 
do muru przeznaczone do narzędzi ręcznych, Wiertła 
do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Uchwyty do wiertarek [części narzędzi obsługiwanych 
ręcznie], Wiertła kręte do użytku wraz z narzędziami obsłu-
giwanymi ręcznie, Narzędzia ręczne, Narzędzia wyważenio-
we [narzędzia ręczne], Narzędzia obrotowe [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], Frezy [narzędzia], Narzędzia sześciokąt-
ne, Narzędzia formierskie, Narzędzia skrawające [narzędzia 
ręczne], Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryj-
nych i ratunkowych, Podnośniki, Ręcznie sterowane narzę-
dzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do na-
prawy i konserwacji, Ściernice [części do narzędzi ręcznych], 
Uchwyty samocentrujące [części narzędzi ręcznych], Dia-
menty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Diamenty 
szklarskie [części narzędzi ręcznych], Tarcze ścierne [części 
do narzędzi ręcznych], Wrzeciona [wałki] [części do narzę-
dzi ręcznych], Brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], 
Diamenty szklarskie będące częściami narzędzi ręcznych, 
Ostrza do wyrzynarek [części narzędzi obsługiwanych ręcz-
nie], 35 Informacja handlowa, Udostępnianie informacji 
handlowych, Dostarczanie informacji handlowych, Udziela-
nie informacji handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Rekla-
ma i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja 
sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczny-
mi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następujący-
mi towarami: urządzenia wiertnicze [wiertnice], maszyny 
wiertnicze, żerdzie wiertnicze, narzędzia wiertnicze [obra-
biarki], elektryczne narzędzia wiertnicze, tunelowe maszy-
ny wiertnicze, samonapędowe maszyny wiertnicze, pod-
pory maszyn wiertniczych, elektryczne, przenośne maszy-
ny wiertnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], narzędzia 
wiertnicze do ropy naftowej, urządzenia wiertnicze do eks-
ploatacji górniczych, młoty wiertnicze, maszynowe narzę-
dzia wiertnicze z suwakami, urządzenia wiertnicze, pływa-
jące lub niepływające, urządzenia wiertnicze do wiercenia 
na morzu, przemysłowe maszyny wiertnicze do rozwierca-
nia poziomego, urządzenia wiertnicze do wydobywania 
ropy naftowej, tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczy-
mi, tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, wiertła 
do kamieni do maszyn wiertniczych, urządzenia wiertnicze 
do wiercenia szybów na lądzie, hydrauliczne klucze maszy-
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nowe do użytku na wiertnicach, pompy kawitacyjne 
w przewodach wiertniczych [mud motor], wiertła górnicze, 
wiertła pneumatyczne, wiertła cementowe do wiertarek, 
wiertła do wiertarek elektrycznych, frezarko-wiertarki, wier-
tarki elektryczne, wiertarki udarowe, wiertarki stołowe, wier-
tarki promieniowe, stojaki wiertarskie do wiertarek, wiertarki 
pneumatyczne [ręczne], wiertarki pionowe [maszyny], wiertła 
do wiercenia w skale, końcówki do wiercenia do wiertarek, 
uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, przemy-
słowe wiertła [maszyny], wiertła do maszyn, maszyny wier-
cące jednowrzecionowe, przemysłowe maszyny wiercące 
do wiercenia poziomego, wiertarki, wiertarki do drewna, 
wiertarki do kamieni, bezprzewodowe wiertarki elektrycz-
ne, ręczne wiertarki elektryczne, wiertarki ręczne elektrycz-
ne, wiertarki sterowane numerycznie, wiertarki [narzędzia 
elektryczne], przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki 
elektryczne, maszyny do ostrzenia wierteł, diamentowe 
wiertła do maszyn, koronki do wierceń rdzeniowych, karbi-
dowe wiertła do maszyn, wiertła kręte do maszyn, wiertła 
do maszyn górniczych, wiertarki do obróbki metalu, ma-
szyny do wiercenia szybów, elektryczne maszyny do wier-
cenia, maszyny do wiercenia postumentów, wiertarki 
do kamienia [obrabiarki], wiertarki pionowe [narzędzia 
elektryczne], wiertarki do kamienia [maszyny], uchwyty 
do wiertarek elektrycznych, wielowrzecionowe głowice 
wiertarek [maszyny], zrobotyzowane, elektryczne wiertarki 
ręczne, głowice wiertarskie [części maszyn], uchwyty wier-
tarskie [części maszyn], wiertła ze standardowym chwytem 
[maszyny]. klucze do mocowania wierteł [maszyny], karbi-
dowe końcówki wierteł do maszyn, wiertła centrujące sta-
nowiące części maszyn, przyrządy do ustawiania wiertła 
[maszyny], wiertła ciężarówki [do celów górniczych], ką-
towniki do ustawiania wiertła [maszyny], wiertła do obroto-
wych narzędzi elektrycznych, aparaty wiercące w ziemi 
[maszyny], wiertarki i części do nich, przenośne stojaki 
do wiertarek [maszyny], wielowrzecionowe głowice wierta-
rek [części maszyn], wiertarki laserowe do obróbki kamie-
nia, wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], 
wiertła o chwycie wielowypustowym [części maszyn], na-
rzędzia tnące [maszyny] w formie wierteł, przejściówki 
do wierteł narzędzi [części maszyn], wiertarki do kamienia 
[części do maszyn], sprzęt do wiercenia w ziemi [maszyny], 
numerycznie sterowane stanowiska obróbkowe do wierce-
nia, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertarki stoso-
wane w przemyśle obróbki drewna, wiertarki do płytek 
z obwodami drukowanymi, narzędzia do wiercenia obsłu-
giwane przez maszyny, numerycznie pozycjonowane 
standardowe maszyny do wiercenia, urządzenia do chło-
dzenia wierteł [części do maszyn], wiertła z chwytem stoż-
kowym [części do maszyn], przyrządy ustawiające wiertło 
do użytku z maszynami, wiertła do płytek drukowanych 
[maszyny lub obrabiarki], wiertarki będące bezprzewodo-
wymi narzędziami z napędem elektrycznym, wiertarki 
udarowe [maszyny lub części do maszyn], przyrządy tnące 
do wiercenia górniczego [raise boring], maszyny i urządze-
nia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki po-
wierzchni, narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku 
wraz z maszynami, narzędzia do zwiększania siły uderzeń 
przy wierceniu odwiertów naftowych, numerycznie stero-
wane stanowiska obróbkowe do wiercenia z systemem pa-
letyzacji, numerycznie sterowane maszyny do wiercenia 
ze stołami współrzędnościowymi, maszyny rolnicze, do ro-
bót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego 
i górnictwa, roboty do użytku przemysłowego, roboty 
do zastosowania w przemyśle, roboty przemysłowe, narzę-
dzia hydrauliczne, obwody hydrauliczne do maszyn, zawo-
ry hydrauliczne [części maszyn], formy [części maszyn], ko-

lektory [części silników], łożyska [części maszyn], dławnice 
[części maszyn], obudowy [części maszyn], sprężyny [części 
maszyn], bloki [części maszyn], krążki [części maszyn], błot-
niki [części maszyn], łyżki [części maszyn], szczotki [części 
maszyn], maźnice [części maszyn], suporty [części maszyn]. 
ostrza [części maszyn], uchwyty [części maszyn], młotki 
[części maszyn], czółenka [części maszyn], tłumiki [części 
maszyn], czopy [części maszyn], żeliwne części do rur [czę-
ści maszyn]. regulatory [części maszyn], korby [części ma-
szyn], miechy [części maszyn], chlapacze [części maszyn], 
smarownice [części maszyn], cylindry separacyjne [części 
maszyn], regulatory jako części maszyn, zamiatarki elek-
tryczne (części maszyn), matryce obrotowe [części maszyn], 
zawory ciśnieniowe [części maszyn], tłoczniki [części 
do maszyn], pierścienie smarujące [części maszyn]. pro-
wadnice maszynowe [części maszyn], przesuwne wielowy-
pusty [części maszyn], obudowy łożysk [części maszyn], 
podgrzewacze wody [części maszyn], noże [części maszyn], 
pokrywy [części maszyn], gniazda [części maszyn], podajni-
ki [części maszyn], bębny [części maszyn], narzędzia [części 
maszyn], karburator [części pojazdów], cewki [części ma-
szyn], szpule [części maszyn], wahacze [części silników], 
wieszaki [części maszyn], zawory [części maszyn], osie [czę-
ści maszyn], wiertła, wiertła [narzędzia], wiertła do wierta-
rek ręcznych, wiertarki ręczne, wiertła ręczne [narzędzia], 
wiertarki [narzędzia ręczne], ręczne wiertarki pionowe, 
wiertarki ręczne piersiowe, wiertła do narzędzi ręcznych, 
wiertła [części narzędzi ręcznych], oprawki do wierteł [na-
rzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane ostrzarki do wierteł, 
wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], prze-
nośne stojaki do wiertarek ręcznych, urządzenia wiertnicze 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła do drążenia [części 
narzędzi ręcznych], wiertła diamentowe do narzędzi obsłu-
giwanych ręcznie, wiertła do użytku z narzędziami ręczny-
mi, wiertła do muru przeznaczone do narzędzi ręcznych, 
wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], uchwyty do wiertarek [części narzędzi obsługiwa-
nych ręcznie], wiertła kręte do użytku wraz z narzędziami 
obsługiwanymi ręcznie, narzędzia ręczne, narzędzia wywa-
żeniowe [narzędzia ręczne], narzędzia obrotowe [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], frezy [narzędzia], narzędzia sześcio-
kątne, narzędzia formierskie, narzędzia skrawające [narzę-
dzia ręczne], narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awa-
ryjnych i ratunkowych, podnośniki, ręcznie sterowane na-
rzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, 
do naprawy i konserwacji, ściernice [części do narzędzi 
ręcznych], uchwyty samocentrujące [części narzędzi ręcz-
nych], diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], dia-
menty szklarskie [części narzędzi ręcznych], tarcze ścierne 
[części do narzędzi ręcznych], wrzeciona [wałki] [części 
do narzędzi ręcznych], brzeszczoty do pił [części narzędzi 
ręcznych], diamenty szklarskie będące częściami narzędzi 
ręcznych, ostrza do wyrzynarek [części narzędzi obsługiwa-
nych ręcznie], 37 Budownictwo, Budownictwo podwodne, 
Budownictwo podziemne, Budownictwo komercyjne, Bu-
downictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysłowe, 
Budownictwo lądowe, Doradztwo inżynieryjne [budow-
nictwo], Budowa nieruchomości [budownictwo], Budow-
nictwo wodno-lądowe, Wypożyczanie urządzeń stosowa-
nych w budownictwie, Doradztwo dotyczące budownic-
twa mieszkalnego i budynków, Wynajem urządzeń do pod-
noszenia do użytku w budownictwie, Wynajem platform 
roboczych unoszących do użytku w budownictwie, Wcią-
ganie maszyn związanych z instalacją, naprawą i budow-
nictwem, Budowa fundamentów, Budowa autostrad, Budo-
wa domów, Budowa pomieszczeń, Usługi budowlane, 
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Przekopy-
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wanie [wykopywanie], Usługi w zakresie wykopywania, Re-
mont nieruchomości, Remont maszyn, Remont pojazdów, 
Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami bu-
dynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi 
doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi dorad-
cze dotyczące remontów budynków, Malowanie, Malowa-
nie domów, Usługi malowania domów, Usługi w zakresie 
malowania i dekorowania budynków, Malowanie i prace 
dekoratorskie w budynkach, Usługi dekoracyjnego malo-
wania wnętrz domów, Malowanie powierzchni wewnętrz-
nych i zewnętrznych, Tynkowanie, Usługi tynkowania, Na-
kładanie wylewki posadzkowej, Naprawa dachów, Konser-
wacja dachów, Montaż belkowania dachu, Usługi instalacji 
dachów, Instalacja pokryć dachowych, Izolacja ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Instalacja 
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w kon-
strukcjach, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Izo-
lacja dachów, Burzenie konstrukcji, Konstrukcja budynków, 
Budowa konstrukcji podziemnych, Konstruowanie budyn-
ków mieszkalnych i handlowych, Konstrukcja i naprawa bu-
dynków, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Montaż 
drzwi, Montaż ogrodzeń, Montaż instalacji przemysłowych, 
Montaż drzwi i okien, Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, 
Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecz-
nego, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwa-
cyjnego, Usługi rozbiórkowe, Rozbiórka zakładów prze-
mysłowych, Rozbiórka maszyn przemysłowych, Rozbiórka 
sprzętu przemysłowego, Usługi w zakresie rozbiórek, Roz-
biórka konstrukcji, Naprawa ogrodzeń, 40 Produkcja na za-
mówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, Wytwa-
rzanie na zamówienie stalowych elementów konstrukcyj-
nych, Obróbką cieplna i nakładanie powłok na stal, Obrób-
ka artykułów odzieżowych poprzez zaprasowanie na stałe, 
Nakładanie materiałów wykańczających na arkusze i zwoje 
ze stali nierdzewnej, Odzyskiwanie ciał stałych ze środków 
wodnych poprzez wytrącanie chemiczne, Usługi z zakresu 
zbrylania materiałów stałych, Obróbka odzieży poprzez za-
prasowanie na stałe, Usługi czyszczenia stali nierdzewnej, 
Usługi polerowania stali nierdzewnej, Polerowanie stali nie-
rdzewnej, Cięcie stali, Obróbka metalurgiczna, Obróbka 
metalu [kształtowanie], Obróbka [kształtowanie] metalu, 
Wytłaczanie stopów metali, Powlekanie metalu [niemalar-
skie], Kotlarstwo [obróbka metali], Rafinacja metali, Harto-
wanie metali, Polerowanie metali, Cięcie metalu, Recykling 
metali, Laminowanie metali, Emaliowanie metali, Wytapia-
nie metali, Kucie metali, Galwanizowanie metali, Powleka-
nie metalu, Wykańczanie metali, Tłoczenie metalu, Odpusz-
czanie metali, Obróbka metali, Odlewanie metali, Odlew-
nictwo metali, Metalizacja, Tłoczenie metali, Wykańczanie 
powierzchni artykułów metalowych, Polerowanie ścierne 
powierzchni metalowych, Chromowanie galwaniczne arty-
kułów metalowych, Chromowanie twarde powierzchni 
metalowych, Naparowywanie próżniowe powierzchni me-
talowych, Chromowanie galwaniczne przedmiotów meta-
lowych, Obróbka cieplna powierzchni metali, Niklowanie 
twarde powierzchni metali, Platerowanie i laminowanie 
metali, Formowanie metali na zimno, Obróbka [obróbka 
mechaniczna] metalu, Barwienie metali [nie malowanie], 
Kształtowanie elementów metalowych, Laminowanie pły-
tek metalowych, Wiercenie w metalach, Usługi topienia 
metali, Obróbka metalu [wytłaczanie], Odzyskiwanie metali 
szlachetnych, Obróbka metalu [kucie], Obróbka metalu 
[odpuszczanie], Obróbka metalu [emaliowanie], Lutowanie 
twarde metali, Cieplna obróbka metali, Odlewnictwo koki-

lowe metali, Obróbka metalu [tłoczenie], Antykorozyjna ob-
róbka części metalowych, Usługi w zakresie obróbki meta-
lu, Usługi produkcji i wykańczania metali, Obróbka i powle-
kanie powierzchni metalowych, Obróbka żużlu powstałe-
go z odlewu metali, Obróbka powierzchni metalowych 
poprzez polerowanie ścierne, Chromowanie twarde i niklo-
wanie twarde powierzchni metali, Obróbka cieplna metalo-
wych rur i przewodów rurowych, Wytwarzanie na zamó-
wienie poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali, 
Obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu 
technik szlifowania dokładnego, Przetwarzanie używanych 
katalizatorów wydechowych w celu pozyskania metali szla-
chetnych, Obróbka powierzchni metalowych poprzez szli-
fowanie dokładne i polerowanie ścierne, Nakładanie po-
włok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, 
Kucie artykułów metalowych na zamówienie i według spe-
cyfikacji osób trzecich, Platerowanie strony zewnętrznej 
i wewnętrznej rur i przewodów rurowych z metalu, Obrób-
ka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wy-
korzystaniu cynkowania ogniowego i procesów powleka-
nia proszkowego, Wynajem sprzętu do obróbki i prze-
kształcania materiałów, do wytwarzania energii i do pro-
dukcji na zamówienie, Produkcja na zamówienie artykułów 
żelaznych, Obróbka ołowiu, Informacje o obróbce materia-
łów, Obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi 
warsztatu mechanicznego], Usługi spawalnicze, Łączenie 
elementów przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, 
Wypożyczanie elektrycznych urządzeń do spawania, Wy-
pożyczanie gazowych urządzeń do spawania, Wynajem 
aparatury do spawania, Wypożyczanie elektrycznych spa-
warek, Usługi tokarskie, Frezowanie, Cięcie szkła okiennego, 
Usługi malowania aerografem, Usługi malowania szkła, 
Malowanie sitodrukiem, Cynkowanie, Obróbka części me-
talowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu 
cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszko-
wego, 42 Projektowanie maszyn przemysłowych, Projek-
towanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie urzą-
dzeń i maszyn do napełniania, Projektowanie urządzeń 
i maszyn w zakresie techniki napełniania, Projektowanie 
maszyn specjalistycznych wykorzystywanych do produkcji 
sprzętu oświetleniowego, Projektowanie oprogramowania 
do użytku z maszynami drukarskimi, Projektowanie narzę-
dzi, Projektowanie przyrządów, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie techniczne, Pro-
jektowanie form, Projektowanie konstrukcyjne, Projektowa-
nie budynków, Projektowanie wnętrz budynków, Projekto-
wanie budynków przemysłowych, Planowanie [projekto-
wanie] budynków, Projektowanie monumentalnych bu-
dowli murowanych, Projektowanie budynków opieki zdro-
wotnej, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Pro-
jektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie 
budynków o kontrolowanym środowisku, Usługi doradcze 
związane z projektowaniem budynków, Projektowanie ro-
bót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków 
wodą powodziową, Projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania 
danych, Projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostyczne-
go, Projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudo-
wanych, Projektowanie i opracowywanie komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie urzą-
dzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych 
i optoelektronicznych, Projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem 
i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjne-
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go, Projektowanie komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, Projektowanie urządzeń diagnostycznych, Planowa-
nie projektu, Doradztwo projektowe, Projektowanie wizual-
ne, Usługi projektowania, Projektowanie domów, Analiza 
projektu produktu, Ocena projektu produktu, Opracowy-
wanie maszyn przemysłowych, Projektowanie produktów 
przemysłowych, Badania techniczne dotyczące maszyn 
przemysłowych.

(210) 552727 (220) 2023 02 21
(731) BOGUSZEWSKA NATALIA IZORA CONSULTING, 

Mieroszów
(540) (znak słowny)
(540) Izora
(510), (511) 35 Analizy gospodarcze, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Pro-
mowanie działalności gospodarczej, Rozpowszechnianie in-
formacji gospodarczych, Opracowywanie informacji go-
spodarczych, Opracowywanie statystyk gospodarczych, 
Sporządzanie raportów gospodarczych, Nadzór nad dzia-
łalnością gospodarczą, Organizacja zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Informacja handlowa [działalność gospo-
darcza], Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Infor-
macja o działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące działalno-
ści gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodar-
czą firm zagranicznych, Nadzór nad zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Porady w zakresie działalności gospodarczej, 
Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Admini-
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc 
w organizowaniu działalności gospodarczej, Ocena możli-
wości dla działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, Badania dla celów 
działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej, Doradztwo w sprawach działalności gospodar-
czej, Badania projektów dotyczących działalności gospodar-
czej, Badanie działalności gospodarczej i rynku, Planowanie 
strategiczne dla działalności gospodarczej, Administrowanie 
dotyczące planowania działalności gospodarczej, Doradz-
two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Informacja 
w sprawach działalności gospodarczych, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Administrowa-
nie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usłu-
gi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi za-
rządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Porady w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą, Usługi w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą, Planowanie 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Specjali-
styczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Przygotowywanie dokumentów związanych z działal-
nością gospodarczą, Pomoc w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności 

gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Konsultacje w zakresie promocji działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Analizy ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, Usługi szacowania ryzyka w działalności go-
spodarczej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, Świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach, Profesjonalne doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dla firm, Porady w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu, Konsultacja dotycząca rekrutacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej i informacja handlowa, Usługi zarządzania 
i doradcze w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Porady, py-
tania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, Do-
starczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działal-
ności gospodarczej, Badania i pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami działal-
ności gospodarczej [dla osób trzecich], Opracowywanie sta-
tystycznych danych gospodarczych i informacji handlo-
wych, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospo-
darczą [na rzecz osób trzecich], Pomoc w zarządzaniu w za-
kresie promocji działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dla osób indywidualnych, Sporządzanie raportów doty-
czących projektów w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące reorganizacji finansowej, Zarządzanie biura-
mi działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Usługi 
komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Pisanie opracowań dotyczących badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi promocji działal-
ności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakre-
su działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usłu-
gi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Konsultacje 
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zakładania przedsiębiorstw, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych 
do celów działalności gospodarczej, Specjalistyczne wyceny 
i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospo-
darczej, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięcia-
mi firm, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania 
funduszy, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą 
lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowe-
go lub handlowego, Usługi konsultacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii po-
zyskiwania funduszy, Usługi doradcze i informacyjne w za-
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kresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania 
nią, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świad-
czone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Plano-
wanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz 
dla przedsiębiorstw, Usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, Doradztwo biznesowe, Badania 
biznesowe, Statystyczne badania biznesowe, Analizy bizne-
sowe rynków, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Strate-
giczna analiza biznesowa, Zarządzanie dokumentacją bizne-
sową, Usługi informacji biznesowej, Analiza danych bizneso-
wych, Sporządzanie raportów biznesowych, Usługi doradz-
twa biznesowego, Planowanie spotkań biznesowych, Opra-
cowywanie statystyk biznesowych, Analiza zysków bizneso-
wych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Badania w za-
kresie biznesu, Analiza zarządzania w biznesie, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Biznesowe usługi dorad-
cze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Badania rynku i analizy biznesowe, Do-
radztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie analizy biznesowej, Pomoc biznesowa przy pro-
wadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu sprawami 
biznesowymi, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Kon-
sultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje w za-
kresie badań biznesowych, Doradztwo w zakresie marketin-
gu biznesowego, Doradztwo i konsultacje biznesowe w za-
kresie franchisingu, Usługi zarządzania biznesowego w za-
kresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi w zakresie Business 
Intelligence [analityki biznesowej], Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo biznesowe 
w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, Za-
rządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakre-
sie, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz in-
nych osób, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakre-
sie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Usługi 
public relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo dotyczące zatrud-
nienia, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo reklamo-
we i marketingowe, Doradztwo związane z audytem, Do-
radztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradz-
two związane z zarządzaniem, Doradztwo dotyczące zby-
wania firm, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo 
w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo w zakresie prze-
jęć (nabycia), Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie prze-
jęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania mar-
ketingowego, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące kor-
poracyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyj-
nej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzanie personalnego, Doradztwo w dziedzinie public rela-
tions, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo 
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo księ-
gowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie pośred-
nictwa pracy, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania kadrami, Doradztwo w sprawach zarządzania 
personelem, Doradztwo i informacja dotycząca rachunko-
wości, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przed-

siębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Dorad2rtwo związane z wyborem kadry kie-
rowniczej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz praw-
ników, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące marketingu, Doradztwo w zakresie zarządzania do-
tyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo w za-
kresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Spo-
rządzanie bilansów finansowych, Powielanie dokumentów 
[usługi fotokopiowania dokumentów], Powielanie dokumen-
tów, Sporządzanie dokumentów, Zadania kopiowania doku-
mentów, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi biura 
pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, 
Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Agencje zatrud-
nienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo do-
tyczące zatrudnienia, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, 
Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Usługi doradcze doty-
czące zatrudnienia, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, 
Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Doradztwo i konsul-
tacje dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze w zakresie za-
trudnienia, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, Wyszukiwanie 
miejsc pracy, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry 
pracowniczej, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, 
Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi infor-
macyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 
Usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością ob-
sługi komputera, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakre-
sie zatrudniania sekretarek, Usługi agencji pośrednictwa pra-
cy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Usługi 
świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie 
zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, Po-
średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
Agencje pośrednictwa pracy, Biura pośrednictwa pracy, 
Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi biur pośred-
nictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, 41 Szkolenia 
biznesowe, Usługi edukacji biznesowej, Organizowanie szko-
leń biznesowych, Usługi mentoringu biznesowego, Usługi 
szkoleniowe dla biznesu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 
Usługi edukacyjne związane z biznesem, Przekazywanie 
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Zapewnianie 
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, 
Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Szkole-
nia w zakresie umiejętności biznesowych, Prowadzenie kur-
sów edukacyjnych z biznesu, Organizowanie seminariów 
dotyczących biznesu, Prowadzenie konferencji bizneso-
wych, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących admini-
strowania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne doty-
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czące użycia komputerów w działalności gospodarczej, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działal-
nością gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących za-
rządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące zarządzania, Szkolenia związane z fi-
nansami, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Usługi 
szkoleniowe w dziedzinie finansów, Usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące finansów, Szkolenie personelu zajmują-
cego się finansami, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia persone-
lu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia personelu, Szkole-
nia w zakresie możliwości zatrudnienia.

(210) 552729 (220) 2023 02 21
(731) BOGUSZEWSKA NATALIA IZORA CONSULTING, 

Mieroszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZORA CONSULTING

(531) 05.05.20, 25.03.15, 25.01.25, 26.01.22, 26.07.25, 27.05.01, 
27.05.17, 29.01.11

(510), (511) 35 Analizy gospodarcze, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Pro-
mowanie działalności gospodarczej, Rozpowszechnianie in-
formacji gospodarczych, Opracowywanie informacji gospo-
darczych, Opracowywanie statystyk gospodarczych, Sporzą-
dzanie raportów gospodarczych, Nadzór nad działalnością 
gospodarczą, Organizacja zarządzania działalnością gospo-
darczą, Informacja handlowa [działalność gospodarcza], Do-
radztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Informacja 
o działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Doradztwo dotyczące działalności go-
spodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą firm 
zagranicznych, Nadzór nad zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Porady w zakresie działalności gospodarczej, Analiza 
systemów zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w organizo-
waniu działalności gospodarczej, Ocena możliwości dla dzia-
łalności gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, Badania dla celów działalności 
gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Badania 
projektów dotyczących działalności gospodarczej, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Planowanie strategiczne 
dla działalności gospodarczej, Administrowanie dotyczące 
planowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczą-
ce organizowania działalności gospodarczej, Pomoc w zarzą-
dzaniu sprawami gospodarczymi, Informacja w sprawach 
działalności gospodarczych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą [dla osób trzecich], Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, Usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania 

działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Porady w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą, Planowanie w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Specjalistycz-
ne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Po-
moc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej, Konsultacje w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, Konsultacje w zakresie promocji działalności go-
spodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, Ocena możliwości w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności go-
spodarczej, Konsultacje w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Analizy ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, Usługi szacowania ryzyka w działalności go-
spodarczej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, Świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach, Profesjonalne doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dla firm, Porady w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu, Konsultacja dotycząca rekrutacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej i informacja handlowa, Usługi zarządzania 
i doradcze w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Porady, py-
tania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, Do-
starczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działal-
ności gospodarczej, Badania i pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami działal-
ności gospodarczej [dla osób trzecich], Opracowywanie sta-
tystycznych danych gospodarczych i informacji handlo-
wych, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospo-
darczą [na rzecz osób trzecich], Pomoc w zarządzaniu w za-
kresie promocji działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dla osób indywidualnych, Sporządzanie raportów doty-
czących projektów w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące reorganizacji finansowej, Zarządzanie biura-
mi działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Usługi 
komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Pisanie opracowań dotyczących badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi promocji działal-
ności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakre-
su działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usłu-
gi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Konsultacje 
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zakładania przedsiębiorstw, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych 
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do celów działalności gospodarczej, Specjalistyczne wyceny 
i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospo-
darczej, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięcia-
mi firm, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania 
funduszy, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą 
lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowe-
go lub handlowego, Usługi konsultacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii po-
zyskiwania funduszy, Usługi doradcze i informacyjne w za-
kresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania 
nią, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świad-
czone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Plano-
wanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz 
dla przedsiębiorstw, Usługi informacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, Doradztwo biznesowe, Badania 
biznesowe, Statystyczne badania biznesowe, Analizy bizne-
sowe rynków, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Strate-
giczna analiza biznesowa, Zarządzanie dokumentacją bizne-
sową, Usługi informacji biznesowej, Analiza danych bizneso-
wych, Sporządzanie raportów biznesowych, Usługi doradz-
twa biznesowego, Planowanie spotkań biznesowych, Opra-
cowywanie statystyk biznesowych, Analiza zysków bizneso-
wych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Badania w za-
kresie biznesu, Analiza zarządzania w biznesie, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Biznesowe usługi dorad-
cze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Badania rynku i analizy biznesowe, Do-
radztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie analizy biznesowej, Pomoc biznesowa przy pro-
wadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu sprawami 
biznesowymi, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Kon-
sultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje w za-
kresie badań biznesowych, Doradztwo w zakresie marketin-
gu biznesowego, Doradztwo i konsultacje biznesowe w za-
kresie franchisingu, Usługi zarządzania biznesowego w za-
kresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi w zakresie Business 
Intelligence [analityki biznesowej], Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo biznesowe 
w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, Za-
rządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakre-
sie, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz in-
nych osób, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakre-
sie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Usługi 
public relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo dotyczące zatrud-
nienia, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo reklamo-
we i marketingowe, Doradztwo związane z audytem, Do-
radztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradz-
two związane z zarządzaniem, Doradztwo dotyczące zby-
wania firm, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo 
w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo w zakresie prze-
jęć (nabycia), Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie prze-
jęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania mar-
ketingowego, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące kor-
poracyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyj-
nej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzanie personalnego, Doradztwo w dziedzinie public rela-

tions, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo 
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo księ-
gowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie pośred-
nictwa pracy, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania kadrami, Doradztwo w sprawach zarządzania 
personelem, Doradztwo i informacja dotycząca rachunko-
wości, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo związane z wyborem kadry kie-
rowniczej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz praw-
ników, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące marketingu, Doradztwo w zakresie zarządzania do-
tyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo w za-
kresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Spo-
rządzanie bilansów finansowych, Powielanie dokumentów 
[usługi fotokopiowania dokumentów], Powielanie dokumen-
tów, Sporządzanie dokumentów, Zadania kopiowania doku-
mentów, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi biura 
pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, 
Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Agencje zatrud-
nienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo do-
tyczące zatrudnienia, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, 
Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Usługi doradcze doty-
czące zatrudnienia, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, 
Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Doradztwo i konsul-
tacje dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze w zakresie za-
trudnienia, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, Wyszukiwanie 
miejsc pracy, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry 
pracowniczej, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, 
Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi infor-
macyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 
Usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością ob-
sługi komputera, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakre-
sie zatrudniania sekretarek, Usługi agencji pośrednictwa pra-
cy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Usługi 
świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie 
zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, Po-
średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
Agencje pośrednictwa pracy, Biura pośrednictwa pracy, 
Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi biur pośred-
nictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, 41 Szkolenia 
biznesowe, Usługi edukacji biznesowej, Organizowanie szko-
leń biznesowych, Usługi mentoringu biznesowego, Usługi 
szkoleniowe dla biznesu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 
Usługi edukacyjne zwijane z biznesem, Przekazywanie wie-
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dzy biznesowej i know-how [szkolenie], Zapewnianie kursów 
szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, Usługi 
konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z biznesu, Organizowanie seminariów doty-
czących biznesu, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących administrowa-
nia działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów eduka-
cyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne dotyczące 
użycia komputerów w działalności gospodarczej, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania 
działalnością gospodarczą, Szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące zarządzania, Szkolenia związane z finansami, Kur-
sy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, Usługi edukacyjne dla dorosłych do-
tyczące finansów, Szkolenie personelu zajmującego się fi-
nansami, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Na-
uczanie i szkolenia, Usługi szkolenia personelu, Szkolenia 
w zakresie możliwości zatrudnienia.

(210) 552736 (220) 2023 02 21
(731) TERA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-BLUE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemikalia do oczyszczania gazów spalinowych.

(210) 552738 (220) 2023 02 21
(731) KRZYKAWSKA BOŻENA FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA GREKON, Miechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gante

(531) 20.07.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.05.17
(510), (511) 20 Meble łazienkowe, Modułowe meble łazien-
kowe, Umywalki (Szafki pod - ), Szafki na umywalki, Szafki 
łazienkowe z umywalkami, Szafki łazienkowe, Łazienkowe 
umywalki obudowane szafką, Lustra łazienkowe, Taborety 
łazienkowe, Szafki do łazienek, Meble z tworzyw sztucznych 
do łazienek, Kosze ozdobne wykonane z wikliny, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysył-
kowej i przez Internet takich towarów jak: meble łazienko-
we, modułowe meble łazienkowe, umywalki (szafki pod -), 
szafki na umywalki, szafki łazienkowe z umywalkami, szafki 
łazienkowe, łazienkowe umywalki obudowane szafką, lustra 
łazienkowe, taborety łazienkowe, szafki do łazienek, meble 
z tworzyw sztucznych do łazienek, kosze ozdobne wykona-
ne z wikliny.

(210) 552739 (220) 2023 02 21
(731) RAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAPY

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, 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, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Aplikacje do pobrania, Aplikacje kompu-
terowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Programy komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, 
Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne na-
grania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfro-
wa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Nagrane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Na-
grane filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagra-
ne płyty CD ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzycz-
ne do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na lap-
topy, Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui 
na okulary, Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smart-
fonów, Myszki komputerowe, Osłony na telefony komórko-
we, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie 
folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobie-
ralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] 
w formie programów komputerowych zapisanych na no-
śnikach danych, Publikacje elektroniczne zawierające gry, 
Słuchawki, Głośniki, Monitory komputerowe, Pokrowce 
na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do tabletów, 
Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy do po-
brania, Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komórkowych 
do pobrania, Bezprzewodowe myszy do komputerów, Dyski 
optyczne z muzyką, E-booki, Czasopisma elektroniczne, Fil-
my animowane, Grafiki komputerowe do pobrania, Książki 
audio, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze 
czasopism w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, 
Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do po-
brania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowa-
nie użytkowe, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Etui 
na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty kre-
dytowe [dopasowane oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, 
Nagrania cyfrowe, Pamięć USB [pendrive], Urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, Czytniki optyczne, Skane-
ry [urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki kompute-
rowe, Kalkulatory, Komponenty i części do komputerów, 
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Urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, Etui 
na przenośne odtwarzacze mediów, Urządzenia audio i od-
biorniki radiowe, Radia, Sprzęt audio, Kamery wideo, Cyfrowe 
kamery wideo, Projektory, Rzutniki, Telewizory, Urządzenia 
do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały 
na urządzenia fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary 
przeciwsłoneczne, Podkładki chłodzące do notebooków, 
Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na kamery, 
Pokrowce na aparaty fotograficzne, Oprogramowanie kom-
puterowe, nagrane, Oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z meta-
li szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych kla-
sach, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, Przyrządy ze-
garmistrzowskie i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akce-
soria 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 ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów 
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Papier i karton, 
Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały biuro-
we, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały dla 
artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biuro-
wy (z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce do druku ręcz-
nego, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, 
Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, 
Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, 
Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze 
do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, 
Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane 
materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowa-
ne albumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Kartony 
na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty okolicz-
nościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, 
Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówko-
we, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, 
Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmien-
ne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, 
Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papie-
rowe materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopi-
sma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki ko-
lorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrzą-
dy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyj-
ne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, 
Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, 
Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, 
Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, 
Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książecz-

ki do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albu-
my do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały 
edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane 
zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui 
na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje 
do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do de-
koracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papierni-
cze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, 
Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby do pakowa-
nia wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, 
Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, 
Torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, 
rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Skóra 
i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych 
klasach, Skóry zwierzęce, skóry surowe, Walizy i torby po-
dróżne, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, Laski, Bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, Zestawy podróżne [wyroby skó-
rzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, 
Torby plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby prze-
nośne, Torby, Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki 
skórzane, Portmonetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby 
dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby po-
dróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Fu-
terały przenośne no dokumenty, Etui na wizytówki, Etui 
na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplo-
matki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 25 Odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki 
bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski 
na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, 
Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież 
niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Ge-
try, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiu-
my, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, 
Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wo-
doodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Pa-
ski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Ręka-
wiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jedno-
częściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, 
Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty 
[ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpie-
lowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucz-
nych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna noc-
na, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bie-
lizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Gry i zabawki, Artykuły gim-
nastyczne i sportowe, Ozdoby choinkowe, Akcesoria do pły-
wania, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], 
Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, Deski 
do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane ba-
seny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flip-
pery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry kar-
ciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry muzyczne, Gry 
planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Kar-
ty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Kola do pływa-
nia, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, 
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do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, Piłki do ćwi-
czeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojaz-
dy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do za-
bawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny 
rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papiero-
we, Tuby strzelające na imprezy, Urządzenia do gier kompu-
terowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia 
pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zesta-
wy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, 
Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły 
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla 
gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski kar-
nawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody 
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Do-
mino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elek-
troniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjono-
wania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów spor-
towych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego stero-
wania konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Kon-
strukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyż-
worolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty, 
Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy 
gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przysto-
sowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia 
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na mone-
ty, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konso-
le do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery do gier kom-
puterowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] 
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 Kawa, her-
bata, kakao i substytuty kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i pro-
dukty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, 
Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, 
Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Lody, 
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, 
Przekąski słone na bazie zbóż, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napo-
je mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, 
Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cu-
kierki, Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Piwo, Wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Na-
poje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Napoje ener-
getyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, 
Cola, Lemoniada, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności go-
spodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Pra-
ce biurowe, Administrowanie programami lojalności konsu-
menta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje reklamowe, Aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Analizy kosztów, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Do-

radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Fakturowanie, Ekonomiczne prognozy, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Ma-
szynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pro-
filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, Produkcja programów typu telezakupy, Produk-
cja filmów reklamowych, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwania w za-
kresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pokazy towarów, Pisanie scena-
riuszy do celów reklamowych, Outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], Organizowanie targów handlowych, Organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, Optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, 
Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwija-
nie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów infor-
macji do celów handlowych lub reklamowych, Sprzedaż de-
taliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi handlu detalicz-
nego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, 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 w zakresie dzieł sztuki świadczo-
ne przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi marketingo-
we, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednic-
twa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze-
bującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wy-
najem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wy-
pożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
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wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających ko-
smetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promo-
cją sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, 38 Usługi telekomunikacyjne, Poczta elektronicz-
na, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie bezprzewodowe, Łączność telegraficzna, Łączność po-
przez terminale komputerowe, Komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, Komunikacja radiowa, Infor-
macja o telekomunikacji, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, Agencje informacyjne, Przesyłanie on-
-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyła-
nie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja 
plików cyfrowych, Transmisja podcastów, Transmisja progra-
mów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 

Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Udostęp-
nianie forów internetowych online, Usługi przywoławcze 
[radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], Usłu-
gi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, 
Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie 
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne], Usługi w zakresie wideokonferencji, 
Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Podcasting, Transmisja 
strumieniowa danych, Transmisja publikacji elektronicznych 
online, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja tre-
ści multimedialnych przez Internet, Usługi transmisji wideo 
na żądanie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie online, Przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przesy-
łanie informacji drogą online, Nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem In-
ternetu, Transmisja danych audio za pośrednictwem Interne-
tu, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i informacji za pośrednictwem Internetu, Usługi przesyłania 
i odbioru wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, 
zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć 
komputerową, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usłu-
gi komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyj-
ne świadczone za pośrednictwem platform i portali interne-
towych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, Usługi w zakresie elek-
tronicznej transmisji informacji, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Chronometraż 
imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Foto-
grafia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informa-
cja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż taśm wi-
deo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Or-
ganizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organi-
zowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie za-
wodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Plano-
wanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Pro-
dukcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [pro-
dukcja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
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Radiowe programy rozrywkowe, Reżyseria filmowa, Inna niż 
reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) 
[z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do fil-
mów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salo-
nów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agen-
cji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estrado-
wych, Usługi gier oferowane w systemie online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi roz-
rywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych 
za pomocą Internetu, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio  
online nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w ce-
lach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna online, Usługi 
w zakresie publikowania online, Publikacje multimedialne, 
Udostępnianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki  
online, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udo-
stępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony interne-
towej, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Interne-
tu, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań wideo, Edy-
cja nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów filmo-
wych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Publikowanie 
piosenek, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, 
Impresariat artystyczny, Organizowanie wydarzeń muzycz-
nych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 552745 (220) 2023 02 21
(731) RAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-

nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, 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, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Aplikacje do pobrania, Aplikacje kompu-
terowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Programy komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, 
Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne na-
grania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfro-
wa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Nagrane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Na-
grane filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagra-
ne płyty CD ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzycz-
ne do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na lap-
topy, Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui 
na okulary, Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smart-
fonów, Myszki komputerowe, Osłony na telefony komórko-
we, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie 
folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, 
Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Gry wideo [gry kom-
puterowe] w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne zawie-
rające gry, Słuchawki, Głośniki, Monitory komputerowe, Po-
krowce na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do ta-
bletów, Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Fil-
my do pobrania, Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komór-
kowych do pobrania, Bezprzewodowe myszy do kompute-
rów, Dyski optyczne z muzyką, E-booki, Czasopisma elektro-
niczne, Filmy animowane, Grafiki komputerowe do pobrania, 
Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne o charak-
terze czasopism w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, 
Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do po-
brania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowa-
nie użytkowe, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Etui 
na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty kre-
dytowe [dopasowane oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, 
Nagrania cyfrowe, Pamięć USB [pendrive], Urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, Czytniki optyczne, Skane-
ry [urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki kompute-
rowe, Kalkulatory, Komponenty i części do komputerów, 
Urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, Etui 
na przenośne odtwarzacze mediów, Urządzenia audio i od-
biorniki radiowe, Radia, Sprzęt audio, Kamery wideo, Cyfrowe 
kamery wideo, Projektory, Rzutniki, Telewizory, Urządzenia 
do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały 
na urządzenia fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary 
przeciwsłoneczne, Podkładki chłodzące do notebooków, 
Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na kamery, 
Pokrowce na aparaty fotograficzne, Oprogramowanie kom-
puterowe, nagrane, Oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z meta-
li szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych kla-
sach, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, Przyrządy ze-
garmistrzowskie i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akce-
soria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria 
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wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów 
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Papier i karton, 
Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały biuro-
we, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały dla 
artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biuro-
wy (z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce do druku ręcz-
nego, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, 
Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, 
Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, 
Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze 
do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, 
Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane 
materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowa-
ne albumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Kartony 
na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty okolicz-
nościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, 
Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówko-
we, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, 
Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmien-
ne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, 
Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papie-
rowe materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopi-
sma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki ko-
lorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrzą-
dy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyj-
ne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, 
Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, 
Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, 
Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, 
Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książecz-
ki do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albu-
my do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały 
edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane 
zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui 
na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje 
do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do de-
koracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papierni-
cze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, 
Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby do pakowa-
nia wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, 
Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, 
Torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, 
rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Skóra 
i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych 

klasach, Skóry zwierzęce, skóry surowe, Walizy i torby po-
dróżne, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, Laski, Bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, Zestawy podróżne [wyroby skó-
rzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, 
Torby plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby prze-
nośne, Torby, Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki 
skórzane, Portmonetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby 
dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby po-
dróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Fu-
terały przenośne no dokumenty, Etui na wizytówki, Etui 
na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplo-
matki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 25 Odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki 
bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski 
na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, 
Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież 
niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Ge-
try, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiu-
my, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, 
Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wo-
doodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Pa-
ski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Ręka-
wiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jedno-
częściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, 
Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty 
[ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpie-
lowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucz-
nych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna noc-
na, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bie-
lizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Gry i zabawki, Artykuły gim-
nastyczne i sportowe, Ozdoby choinkowe, Akcesoria do pły-
wania, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], 
Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, Deski 
do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane ba-
seny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flip-
pery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry kar-
ciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry muzyczne, Gry 
planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Kar-
ty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Kola do pływa-
nia, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, Piłki do ćwi-
czeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojaz-
dy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do za-
bawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny 
rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papiero-
we, Tuby strzelające na imprezy, Urządzenia do gier kompu-
terowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia 
pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie stero-
wane zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, 
Zestawy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony 
do gier, Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, 
Artykuły do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako 
podarki dla gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, 
Maski karnawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekora-
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cyjne na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody 
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Do-
mino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elek-
troniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjono-
wania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów spor-
towych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego stero-
wania konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Kon-
strukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyż-
worolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty, 
Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy 
gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przysto-
sowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia 
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na mone-
ty, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konso-
le do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery do gier kom-
puterowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] 
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 Kawa, her-
bata, kakao i substytuty kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i pro-
dukty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, 
Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, 
Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Chipsy 
[produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, Przeką-
ski słone na bazie zbóż, Batony zbożowe i energetyczne, Cu-
kierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napoje 
mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze zawie-
rające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, Płatki 
kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cukierki, 
Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Piwo, Wody mine-
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzu-
jące, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemo-
niada, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Admi-
nistrowanie programami dla osób często podróżujących 
drogą powietrzną, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktu-
alizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosz-
tów, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Ba-
dania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Fakturowanie, Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy 
danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządza-
nie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowa-
nie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optyma-
lizacja stron internetowych, Promowanie towarów i usług 

w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Produkcja pro-
gramów typu telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pokazy towarów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów 
handlowych, Organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewi-
zyjne, Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków te-
lefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z media-
mi, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
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towej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promo-
cją sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, 38 Usługi telekomunikacyjne, Poczta elektronicz-
na, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie bezprzewodowe, Łączność telegraficzna, Łączność po-
przez terminale komputerowe, Komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, Komunikacja radiowa, Infor-
macja o telekomunikacji, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, Agencje informacyjne, Przesyłanie on-line 
kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja pli-
ków cyfrowych, Transmisja podcastów, Transmisja progra-
mów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 
Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Udostęp-
nianie forów internetowych online, Usługi przywoławcze 
[radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], Usłu-
gi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, 
Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie 
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne], Usługi w zakresie wideokonferencji, 
Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Podcasting, Transmisja 
strumieniowa danych, Transmisja publikacji elektronicznych 
online, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja tre-
ści multimedialnych przez Internet, Usługi transmisji wideo 
na żądanie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie online, Przekazywanie informacji 

i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przesy-
łanie informacji drogą online, Nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem In-
ternetu, Transmisja danych audio za pośrednictwem Interne-
tu, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i informacji za pośrednictwem Internetu, Usługi przesyłania 
i odbioru wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, 
zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć 
komputerową, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usłu-
gi komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyj-
ne świadczone za pośrednictwem platform i portali interne-
towych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, Usługi w zakresie elek-
tronicznej transmisji informacji, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Chronometraż 
imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Foto-
grafia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informa-
cja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż taśm wi-
deo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Or-
ganizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organi-
zowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie za-
wodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Plano-
wanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Pro-
dukcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [pro-
dukcja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Radiowe programy rozrywkowe, Reżyseria filmowa, Inna niż 
reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) 
[z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do fil-
mów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salo-
nów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agen-
cji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estrado-
wych, Usługi gier oferowane w systemie online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, 
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Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi roz-
rywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów fil-
mowych za pomocą Internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie tre-
ści audio online nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowy-
wanie] podcastów, Usługi publikowania cyfrowych materia-
łów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo 
w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna online, 
Usługi w zakresie publikowania online, Publikacje multime-
dialne, Udostępnianie publikacji on-line, Zapewnianie roz-
rywki online, Udostępnianie obrazów online nie do pobra-
nia, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą stro-
ny internetowej, Organizowanie konkursów za pośrednic-
twem Internetu, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja na-
grań wideo, Edycja nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywa-
nie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja graficznych 
fragmentów filmowych, Produkcja muzycznych filmów wi-
deo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Organizacja i prze-
prowadzanie koncertów muzycznych, Muzyczne usługi 
wydawnicze, Publikowanie piosenek, Dostarczanie rozryw-
ki w postaci nagranej muzyki, Impresariat artystyczny, Or-
ganizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe.

(210) 552747 (220) 2023 02 21
(731) RAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) RAPY
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Pły-
ty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, Programy komputerowe, 
Urządzenia do gaszenia ognia, Aplikacje do pobrania, Apli-
kacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Programy komputerowe, Komputery i sprzęt 
komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobra-
nia, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania 
wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Nagrane dyski wideo, Nagrania wi-
deo, Nagrania audio, Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, 
Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD ROM, Pliki graficzne 
do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje 
elektroniczne, Futerały na laptopy, Etui do tabletów, Okula-
ry, Futerały na okulary, Etui na okulary, Etui na smartfony, 
Etui typu Flip Cover do smartfonów, Myszki komputerowe, 
Osłony na telefony komórkowe, Osłony do ekranów telefo-
nów komórkowych w formie folii, Mobilne aplikacje, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pliki 
multimedialne do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowy-
mi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 

komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publika-
cje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, Mo-
nitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia 
pamięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bez-
przewodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z mu-
zyką, E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowa-
ne, Grafiki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobie-
ralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism 
w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, 
Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramo-
wanie do smartfonów, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie kompu-
terowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do rze-
czywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie 
użytkowe, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Etui 
na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty 
kredytowe [dopasowane oprawki], Karty rozszerzenia pa-
mięci, Nagrania cyfrowe, Pamięć USB [pendrive], Urządze-
nia i nośniki do przechowywania danych, Czytniki optycz-
ne, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki 
komputerowe, Kalkulatory, Komponenty i części do kom-
puterów, Urządzenia komputerowe do noszenia na nad-
garstku, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Urządze-
nia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt audio, Kamery 
wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, Rzutniki, Telewi-
zory, Urządzenia do nagrywania filmów, Aparaty fotogra-
ficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, Okulary korek-
cyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki chłodzące 
do notebooków, Podkładki pod myszy komputerowe, Po-
krowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficzne, 
Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowa-
nie do przetwarzania w chmurze, 14 Metale szlachetne 
i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane 
nimi, nie ujęte w innych klasach, Wyroby jubilerskie, kamie-
nie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chronome-
tryczne, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Bi-
żuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżute-
ria], Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, Akceso-
ria 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 bi-
żuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki [biżuteria], 
Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalowe do no-
szenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z metali szla-
chetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, Ozdoby 
[biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i fi-
gurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów i kra-
watów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżute-
ryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyro-
by biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Papier i karton, 
Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały biuro-
we, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały dla 
artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biu-
rowy (z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce do druku 
ręcznego, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, 
plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania 
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i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły pi-
śmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły pa-
piernicze, Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, 
Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotogra-
fie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, 
Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty 
okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe 
notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki 
ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatni-
ki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, 
dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawiesz-
ki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki 
i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, 
Publikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje 
reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, 
Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły 
biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Ze-
stawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, 
Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklej-
ki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowa-
ne materiały dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzien-
niki, Etui na przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety 
z papieru, Figurki z papieru, Kleje do użytku biurowego, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Podkładki 
na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki 
[podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy rekla-
mowe z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wyko-
nane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby 
z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, karto-
nu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, 
rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Skóra 
i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w in-
nych klasach, Skóry zwierzęce, skóry surowe, Walizy i torby 
podróżne, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, Laski, Bi-
cze, uprzęże i wyroby rymarskie, Zestawy podróżne [wyro-
by skórzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uni-
wersalne, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe, 
Torby przenośne, Torby, Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, 
Sakiewki skórzane, Portmonetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, 
Małe torby dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe walizki, Kufry 
i torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Ko-
pertówki, Futerały przenośne no dokumenty, Etui na wizy-
tówki, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na bank-
noty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 25 Odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia gło-
wy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, 
Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kap-
turem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia gło-
wy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, 
Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież 
treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież 
dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież 
dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, 
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, 
szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, 
Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszul-

ki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne 
[odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, 
Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], 
Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Su-
kienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty 
[odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Kap-
cie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Panto-
fle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Po-
domki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, 
Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bieli-
zna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Gry i zabawki, Artykuły gim-
nastyczne i sportowe, Ozdoby choinkowe, Akcesoria 
do pływania, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [za-
bawki], Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, 
Deski do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmu-
chane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski la-
tające, Flippery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektronicz-
ne, Gry karciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry mu-
zyczne, Gry planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry 
sportowe, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi 
[zabawki], Karty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], 
Kola do pływania, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski 
osłaniające twarz, do użytku sportowego, Maskotki, Ochra-
niacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sporto-
we], Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Pieniądze 
do zabawy, Piłki do ćwiczeń, Pistolety zabawkowe, Pod-
ręczne konsole do gry, Pojazdy [zabawki], Puzzle, Śmieszne 
gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śmiesz-
ne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Sprzęt do gier wi-
deo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Sprzęt 
sportowy, Szachy [gry], Trąbki papierowe, Tuby strzelające 
na imprezy, Urządzenia do gier komputerowych, Urządze-
nia do gier elektronicznych, Urządzenia pływackie do pły-
wania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowane zabawki elek-
troniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy do zabawy, 
Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, Żetony do gier 
hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły do robienia 
dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla gości 
na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski karnawa-
łowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyję-
cia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody do zabawy, 
Modele samochodów, Klocki do budowy [zabawki], Sza-
chownice, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Nadmu-
chiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Dart, Cza-
peczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Domino, Drony 
(zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry 
planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Fute-
rały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, 
Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania 
konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Konstrukcje 
do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyżworolki, 
Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty, Ozdo-
by choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy gimna-
styczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Ska-
kanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia 
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na mo-
nety, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], 
Konsole do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery 
do gier komputerowych, Maszyny do gier, Przenośne gry 
i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przeno-
śne [podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] 
gry komputerowe, Przenośne [podręczne] konsole do gier 
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wideo, 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, Ta-
pioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, 
proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przypra-
wy), Przyprawy, Lód, Lody, Chipsy [produkty zbożowe], Cia-
sta [słodkie lub słone], Pizza, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Czekolada, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, Wyroby piekarnicze, Napoje mrożone na bazie 
kawy, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Sor-
bety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, Płatki kukurydziane, 
Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cukierki, Słodycze [cu-
kierki], Słodycze bez cukru, 32 Piwo, Wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owoco-
we i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemo-
niada, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodar-
czej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biu-
rowe, Administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, Administrowanie programami dla osób często podróżu-
jących drogą powietrzną, Agencje reklamowe, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy 
kosztów, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania do-
tyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicz-
nej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Fakturowanie, Ekonomiczne prognozy, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunko-
wany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, Optymalizacja stron interneto-
wych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowa-
nia wydarzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Produkcja programów typu te-
lezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy 
towarów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów 
handlowych, Organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestra-
cja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy 
telewizyjne, Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Rekla-
ma typu „płać za kliknięcie”, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-

trzenia medycznego, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji im-
portowo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego onli-
ne w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usłu-
gi 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 w zakresie dzieł sztuki świadczone przez ga-
lerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi marketingowe, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze-
bującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wy-
najem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych onli-
ne związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjny-
mi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami pa-
pierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tek-
styliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gra-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem in-
formatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z te-
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lefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z grami, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Zarzą-
dzanie promocją sławnych osób, Analiza trendów bizneso-
wych, Analiza trendów marketingowych, Doradztwo w za-
kresie planowania kariery, Marketing cyfrowy, Marketing 
bezpośredni, Marketing internetowy, Organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja materia-
łów reklamowych, Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, 
Reklama i marketing, Usługi menadżerskie świadczone 
na rzecz modeli i modelek, Usługi planowania kariery, Pro-
dukcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja na-
grań wideo w celach marketingowych, Usługi handlu deta-
licznego związane z pobieralnymi publikacjami elektro-
nicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposa-
żeniem domu, Usługi handlu detalicznego w związku 
ze smartfonami, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosme-
tycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Poczta elektroniczna, Ofero-
wanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie 
bezprzewodowe, Łączność telegraficzna, Łączność po-
przez terminale komputerowe, Komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Komunikacja za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, Komunikacja radiowa, In-
formacja o telekomunikacji, Fora [pokoje rozmów] dla ser-
wisów społecznościowych, Agencje informacyjne, Przesy-
łanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, 
Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podcastów, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów tele-
wizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żąda-
nie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elek-
tronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiado-
mości i obrazów, Usługi związane z elektronicznymi tablica-
mi ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Usługi w zakresie 
wideokonferencji, Usługi trasowania i podłączania do sieci 
telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
Podcasting, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja 
publikacji elektronicznych online, Transmisja dźwięku, wi-
deo i informacji, Transmisja treści multimedialnych przez 
Internet, Usługi transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udo-
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie 
online, Przekazywanie informacji i danych za pośrednic-
twem usług online i Internetu, Przesyłanie informacji drogą 
online, Nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja 
danych audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi 
związane z portalami telekomunikacyjnymi, Transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Usługi przesyłania i odbioru 
wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, ob-
razów graficznych i ilustracji przez światową sieć kompute-
rową, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapewnianie 

dostępu do blogów internetowych, Usługi w zakresie elek-
tronicznej transmisji informacji, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Chronometraż 
imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów te-
lewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, 
Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edukacji, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekre-
acji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
cji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż 
taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizacja 
imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organizo-
wanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, 
Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla 
artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produk-
cja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawie-
nia teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkole-
nia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Re-
żyseria filmowa, Inna niż reżyseria filmów reklamowych, 
Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], 
Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, 
Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Inter-
necie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry ha-
zardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gol-
fa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
Usługi gier oferowane w systemie online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi roz-
rywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spekta-
kli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnia-
nie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produk-
cja filmów wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów 
filmowych za pomocą Internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie 
treści audio online nie do pobrania, Tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka interak-
tywna online, Usługi w zakresie publikowania online, Publi-
kacje multimedialne, Udostępnianie publikacji on-line, Za-



Nr  ZT12/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

pewnianie rozrywki online, Udostępnianie obrazów online 
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie rozrywki 
na żywo, Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań audio, Mon-
taż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja 
muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycz-
nych, Muzyczne usługi wydawnicze, Publikowanie piose-
nek, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Im-
presariat artystyczny, Organizowanie wydarzeń muzycz-
nych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 552751 (220) 2023 02 22
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, 

Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY SKURCZ shot

(531) 02.03.01, 27.05.01, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki od-
żywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napo-
je witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Suplementy diety w pły-
nie, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Suplementy mineralne do żywności, Bato-
ny zawierające suplementy odżywcze, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,  
32 Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izoto-
niczne, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, 
Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje 
gazowane.

(210) 552752 (220) 2023 02 22
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GRAJ DO RANA shot

(531) 02.01.01, 12.01.09, 16.01.14, 01.15.03, 01.15.11, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy żyw-
nościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki odżywcze, Ba-
tony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawie-
rające dodatki odżywcze, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Dodatki witaminowe i mineralne, Suplementy diety składa-
jące się z aminokwasów, Napoje witaminizowane, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, Proszki jako zamienniki posiłków, 
Suplementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety, 
Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy mineralne 
do żywności, Batony zawierające suplementy odżywcze, 
Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, 32 Napoje dla sportowców, Napoje energety-
zujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje 
izotoniczne, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, 
Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje 
gazowane.

(210) 552754 (220) 2023 02 22
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, 

Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODOWA MOC shot
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(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki od-
żywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napo-
je witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Suplementy diety w pły-
nie, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Suplementy mineralne do żywności, Bato-
ny zawierające suplementy odżywcze, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,  
32 Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izoto-
niczne, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, 
Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje 
gazowane.

(210) 552755 (220) 2023 02 22
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, 

Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODPORNOŚĆ shot

(531) 01.15.11, 02.01.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki od-
żywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napo-
je witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Suplementy diety w pły-
nie, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Suplementy mineralne do żywności, Bato-
ny zawierające suplementy odżywcze, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,  
32 Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izoto-
niczne, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, 
Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje 
gazowane.

(210) 552756 (220) 2023 02 22
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PO BALANDZE shot

(531) 02.01.01, 16.03.13, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki od-
żywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napo-
je witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Suplementy diety w pły-
nie, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Suplementy mineralne do żywności, Bato-
ny zawierające suplementy odżywcze, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,  
32 Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izoto-
niczne, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, 
Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje 
gazowane.

(210) 552757 (220) 2023 02 22
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKICH SNÓW shot
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(531) 02.03.01, 09.03.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki od-
żywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napo-
je witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Suplementy diety w pły-
nie, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Suplementy mineralne do żywności, Bato-
ny zawierające suplementy odżywcze, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,  
32 Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izoto-
niczne, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, 
Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje 
gazowane.

(210) 552758 (220) 2023 02 22
(731) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESREBRA

(531) 27.05.25, 27.05.01
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie jako biżuteria, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Biżuteria, Pudełka na biżu-
terię i pudełka na zegarki, Przyrządy do mierzenia czasu, 
Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Artykuły 
ozdobne jako ozdóbki lub biżuteria do użytku osobiste-
go, Artykuły ozdobne jako ozdoby lub biżuteria do użytku  
osobistego.

(210) 552759 (220) 2023 02 22
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, 

Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRZAŁ ENERGII shot

(531) 02.01.01, 25.12.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy żyw-
nościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki odżywcze, 
Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, Witaminy i preparaty wi-
taminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Suplementy 
diety składające się z aminokwasów, Napoje witaminizo-
wane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Mieszanki do pi-
cia w proszku z dodatkami odżywczymi, Proszki jako za-
mienniki posiłków, Suplementy diety w płynie, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suple-
menty mineralne do żywności, Batony zawierające suple-
menty odżywcze, Odżywcze mieszanki do picia do stoso-
wania jako zamienniki posiłków, 32 Napoje dla sportowców,  
Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierają-
ce kofeinę, Napoje izotoniczne, Napoje proteinowe, Napoje 
węglowodanowe, Proszki do sporządzania napojów, Bezal-
koholowe napoje gazowane.

(210) 552769 (220) 2023 02 23
(731) GREBER TOMASZ GRETOM CONSULTING, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PQ-FMEA

(531) 26.01.04, 26.01.16, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do analizy danych bizneso-
wych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania prze-
znaczone do gromadzenia, analizowania i organizowania 
danych w dziedzinie głębokiego uczenia, Oprogramowa-
nie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszy-
nowym, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie.

(210) 552770 (220) 2023 02 23
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safety Food WIPASZ MAGAZINE

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, 16 Czasopisma 
[periodyki], Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media  
papierowe.

(210) 552772 (220) 2023 02 23
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safety Food WIPASZ MAGAZINE
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, 16 Czasopisma 
[periodyki], Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media  
papierowe.

(210) 552774 (220) 2023 02 23
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safety Food WIPASZ MAGAZINE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, 16 Czasopisma 
[periodyki], Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media  
papierowe.

(210) 552775 (220) 2023 02 21
(731) ŁUBINOWE WZGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łąki
(540) (znak słowny)
(540) ŁUBINOWE WZGÓRZE
(510), (511) 29 Mięsa wędzone, Mięso i wędliny, Mięso 
i wyroby mięsne, Produkty serowarskie, Ser wędzony, Sery 
dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Ser z ziołami, 
Ser z przyprawami, Biały ser, Ser miękki, Ser mieszany, Ser 
pleśniowy, Ser owczy, Ser twardy, Ser twarogowy, Kiszo-
ne warzywa [kimchi], Choucroute garnie [kapusta kiszona 
garnirowana], Dżemy, Przetwory owocowe [dżemy], Gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Goto-
we dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania 
składające się głównie z mięsa, Mleko z nasion konopi jako 
substytut mleka, Żywność przygotowywana z ryb, Ole-
je mieszane do żywności, Olej z nasion chia do żywności, 
Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Herbata 
mleczna, z mlekiem będącym głównym składnikiem, Ma-
sło, Masło kakaowe, Napoje mleczne z kakao, Przetworzone 
nasiona chia do jedzenia, Masło ghee, Masło klarowane, Ma-
sło z ziołami, Produkty serowarskie, Ser z ziołami, Ser typu 
twarogowego, 30 Chrupiące pieczywo, Pieczywo owoco-
we, Kukurydziane smażone bułeczki [pieczywo], Pieczywa 
chrupkie, Mieszanki do robienia pieczywa, Przekąski z pie-
czywa chrupkiego, Chleb, Świeży chleb, Chleb bezdroż-
dżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb razowy, Chleb żytni, 
Chleb wielozbożowy, Paluszki chlebowe, Chleb na parze, 
Ciasto na chleb, Chleb i bułki, Chleb z przyprawami, Chleb 
w kształcie placków, Mieszanki do chleba razowego, Chleb 
o niskiej zawartości soli, Chleb ze słodką czerwoną fasolą, 
Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby piekarnicze, 
Przyprawy do żywności, Preparaty mączne do żywności, 
Preparaty aromatyczne do żywności, Produkty żywnościo-
we z ryżu, Produkty żywnościowe z ciasta, Żywność wy-
twarzana z opiekanych ziaren zbożowych, Zboża do żyw-
ności do spożycia przez ludzi, Majonez wegański, Ciasta 
wegańskie, Wegańskie lody, Wegańska czekolada pitna, 
Herbaty, Mieszanki herbat, Mate [herbata], Herbata bez-
teinowa, Wyciągi z herbaty, Aromaty do herbaty, Herbaty 
ziołowe [napary], Wyciągi z herbaty (nielecznicze), Napoje 
sporządzone z herbaty, Nielecznicze napoje na bazie her-

baty, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 
Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], 
Kakao, Zamienniki kakao, Wyroby z kakao, Żywność na ba-
zie kakao, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Żyw-
ność na bazie owsa do spożycia przez ludzi, Produkty żyw-
nościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, Kurkuma do żywności, Papki warzywne (sosy - żyw-
ność), Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Pizze bezglute-
nowe, Ciasto na wypieki, Preparaty aromatyczne do wypie-
ków, Zboża przetworzone, Płatki zbożowe, Mąka zbożowe, 
Preparaty zbożowe, Produkty zbożowe, Batony zbożowe, 
Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Sproszkowane ziarno 
zbóż, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zbożowe arty-
kuły śniadaniowe, Batony zbożowe i energetyczne, Artyku-
ły spożywcze ze zbóż, Przekąski na bazie zbóż, Gotowane 
ziarna pełnego zboża, Suszone ziarna pełnego zboża, Kon-
serwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produktów 
zbożowych, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], 
Muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, 
Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych 
przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Przyprawy spożywcze, 
Zioła do celów spożywczych, Tapioka (Mąka -) do celów 
spożywczych, Przyprawy, Mieszanki przypraw, Suszone 
zioła do celów kulinarnych, Zioła konserwowane [przypra-
wy], Pasta curry, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Nielecznicze 
napoje herbaciane, Preparaty ziołowe do sporządzania na-
pojów, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajem zakwa-
terowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wa-
kacyjnych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektroniczne usługi 
informacyjne związane z hotelami, Hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Hotelo-
we usługi kateringowe, Informacja hotelowa, Informacja 
na temat hoteli, Organizowanie posiłków w hotelach, Or-
ganizowanie zakwaterowania w hotelach, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony 
internetowej, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, 
Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwa-
cja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowa-
nia hotelowego, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Świadczenie usług przez hotele i motele, Udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Usługi 
hotelowe, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restaura-
cyjne świadczone przez hotele, Wycena zakwaterowania 
w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i mo-
telach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Hotele 
dla zwierząt, Ośrodki wypoczynkowe, Usługi w zakresie za-
kwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Domy turystyczne, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Restauracje 
dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przy-
czep turystycznych, Usługi biura turystycznego związane 
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi hoste-
li dla turystów, Zajazdy dla turystów, Zakwaterowanie tym-
czasowe świadczone przez rancza dla turystów, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Pensjonaty, domy gościnne, Wynajem domów let-
niskowych, Wynajem domków letniskowych, Zapewnianie 
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zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, 
Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci 
domów wakacyjnych, Usługi hotelowe dla uprzywilejo-
wanych klientów, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, 
Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Tymczasowy 
wynajem pokoi, Wynajem wakacyjnych miejsc noclego-
wych, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzy-
skie, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 
Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Organi-
zowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Usługi w za-
kresie kwater wczasowych, Wynajmowanie kwater, Usługi 
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Dokonywa-
nie rezerwacji restauracji i posiłków, 44 Usługi spa, Usługi 
spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez uzdrowiska [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji urody 
świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Ana-
liza kosmetyczna, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Aromaterapia, Masaże, Informacje dotyczące masa-
żu, Masaż, Usługi konsultacji związane z masażami, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi ku-
racji uzdrowiskowych, Usługi w zakresie medycyny regene-
racyjnej, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
Terapia ajurwedyjska, Usługi w zakresie medytacji, Zabiegi 
pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabie-
gi terapeutyczne dla ciała, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Psychoterapia holistyczna, Usługi saun, 
Akupunktura, Opieka zdrowotna związana z akupunktu-
rą, Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, Usługi 
w zakresie akupunktury.

(210) 552776 (220) 2023 02 23
(731) URBAŚ ADAM IMPERTON FIRMA REMONTOWO- 

-BUDOWLANA, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) IMPERTON
(510), (511) 37 Ładowanie baterii i innych urządzeń maga-
zynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów 
naturalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 
Wydobywanie surowców naturalnych, 42 Usługi projekto-
wania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, 
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.

(210) 552778 (220) 2023 02 22
(731) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) (znak słowny)
(540) VARNA 1444 PELIN
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 552783 (220) 2023 02 23
(731) PRZESTRZELSKA IWONA  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO -  
- USŁUGOWE TECH - PAK, Pruszyn

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) techPAK

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe, Metalowe ogrodzenia 
druciane, Metalowe ogrodzenia łańcuchowe, Ogrodzenia 
z drutu, Metalowe panele ogrodzeniowe, 19 Ogrodzenie 
niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe, Panele ogrodze-
niowe niemetalowe, Niemetalowe materiały ogrodzeniowe, 
37 Montaż ogrodzeń, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń.

(210) 552786 (220) 2023 02 23
(731) delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, 

Egelsbach, DE
(540) (znak słowny)
(540) Original Dr. Beckmann Odplamiacz Precyzyjny
(510), (511) 3 Mieszanki czyszczące do usuwania plam, 
Mydła do użytku domowego, Środki ochronne do prania, 
Preparaty myjące, Preparaty wybielające i inne substancje 
do użytku w praniu, Proszki do prania, Substancje do użytku 
w praniu, Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultra-
maryna), Środki do prania tkanin, Preparaty do prania, Dodat-
ki do prania, Preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów 
domowych.

(210) 552787 (220) 2023 02 23
(731) WRZESIŃSKI JACEK, Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO SOLUTIONS

(531) 01.05.02, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: pompy ciepła, urządzenia foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi 
sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: 
pompy ciepła, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, 37 Usługi instalacyjne następujących 
produktów: pompy ciepła, urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: pompy 
ciepła, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej.

(210) 552799 (220) 2023 02 23
(731) MEBLE MATKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzyż Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MATKOWSKI EST. 1978

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.01, 
24.17.02, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 20 Witryny, Komody, Szafki, Regały, Biurka, 
Łóżka, Stoły, Stoliki, Krzesła, Szafy, Półki wiszące [meble], Bi-
blioteczki [regały na książki], Półki biblioteczne, Kredensy, 
toaletki, komody, Szafki nocne, Ławy [meble], Szafki [me-
ble], Szafki ścienne, Meble, Blaty stołowe, Łóżka drewniane, 
Ramy do łóżek, Stelaże do łóżek drewniane, Drzwi do mebli, 
Konsole [meble], Szafki zamykane, 35 Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: witryny, ko-
mody, szafki, regały, biurka, łóżka, stoły, stoliki, krzesła, szafy, 
półki wiszące [meble], biblioteczki [regały na książki], półki 
biblioteczne, kredensy, toaletki, komody, szafki nocne, ławy 
[meble], szafki [meble], szafki ścienne, meble, blaty stołowe, 
łóżka drewniane, szafki zamykane, ramy do łóżek, stelaże 
do łóżek drewniane, drzwi do mebli, konsole [meble], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: witryny, komody, szafki, regały, biurka, łóżka, stoły, 
stoliki, krzesła, szafy, półki wiszące [meble], biblioteczki [rega-
ły na książki], półki biblioteczne, kredensy, toaletki, komody, 
szafki nocne, ławy [meble], szafki [meble], szafki ścienne, me-
ble, blaty stołowe, łóżka drewniane, szafki zamykane, ramy 
do łóżek, stelaże do łóżek drewniane, drzwi do mebli, kon-
sole [meble], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: witryny, komody, szafki, 
regały, biurka, łóżka, stoły, stoliki, krzesła, szafy, półki wiszące 
[meble], biblioteczki [regały na książki], półki biblioteczne, 
kredensy, toaletki, komody, szafki nocne, ławy [meble], szafki 
[meble], szafki ścienne, meble, blaty stołowe, łóżka drewnia-
ne, szafki zamykane, ramy do łóżek, stelaże do łóżek drew-
niane, drzwi do mebli, konsole [meble], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: witryny, 
komody, szafki, regały, biurka, łóżka, stoły, stoliki, krzesła, sza-
fy, półki wiszące [meble], biblioteczki [regały na książki], półki 
biblioteczne, kredensy, toaletki, komody, szafki nocne, ławy 
[meble], szafki [meble], szafki ścienne, meble, blaty stołowe, 
łóżka drewniane, szafki zamykane, ramy do łóżek, stelaże 
do łóżek drewniane, drzwi do mebli, konsole [meble].

(210) 552808 (220) 2023 02 23
(731) POTACZAŁA JACEK COMERIS, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FotoKoc

(531) 02.09.01, 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 24 Koce z nadrukiem ze zdjęć dostarczonych 
przez klienta, Poszewki na poduszki z nadrukiem ze zdjęć 
dostarczonych przez klienta, Poszwy na kołdrę z nadrukiem 
ze zdjęć dostarczonych przez klienta, Prześcieradła z nadru-

kiem ze zdjęć dostarczonych przez klienta, Ręczniki z nadru-
kiem ze zdjęć dostarczonych przez klienta, 40 Usługi druku 
na tkaninach.

(210) 552812 (220) 2023 02 23
(731) KUJAWA LECH SUNESS, Wronczyn
(540) (znak słowny)
(540) SUNESS+
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 552813 (220) 2023 02 23
(731) SZULC KATARZYNA FOOD FACTORY, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD FACTORY BURGER HOUSE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 08.07.17, 15.07.01, 26.01.18, 26.01.16, 
25.01.25

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 552814 (220) 2023 02 23
(731) KLAWIKOWSKI MICHAŁ, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INCORE SPORTS

(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.17, 26.05.15, 27.05.01
(510), (511) 28 Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych.

(210) 552819 (220) 2023 02 23
(731) DAMIAN PIEKARZ PANDA, Czarny Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Panda

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.99, 03.01.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie obrotu detalicznego 
produktami leczniczymi, stomatologicznymi, wyrobami 
i aparatami medycznymi, środkami do higieny, środkami 
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opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji, 
suplementami diety, środkami spożywczymi w tym suple-
mentami diety specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
(nutridrinki, mleka) środkami spożywczymi, sprzętem słu-
żącym do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych 
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym, sprzętem rehabilita-
cyjnym, sprzętem medycznym, artykułami ortopedycznymi, 
artykułami rehabilitacyjnymi, artykułami medycznymi, środ-
kami dezynfekcyjnymi i biobójczymi, środki przeciw koma-
rom, kleszczom, wszom, produktami zielarskimi, produktami 
do odchudzania, produktami weterynaryjnymi, lekami wete-
rynaryjnymi, karmom dla zwierząt, akcesoriami dla zwierząt, 
odzieżą medyczną (fartuchy itp.), żywieniem dla sportow-
ców, butelkami, smoczkami i gryzakami dla niemowląt, Usłu-
gi z zakresu reklamy, Prowadzenie akcji promowania zdrowia 
i działań prozdrowotnych, Doradztwo farmaceutyczne, Usłu-
gi związane z prowadzeniem aptek, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Pozyskiwanie informacji do baz danych, Wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Sprzedaż towarów za pomocą sieci komputerowej, 
Usługi sprzedaży on-line produktami leczniczymi, stomato-
logicznymi, wyrobami i aparatami medycznymi, środkami 
do higieny, środkami opatrunkowymi, kosmetykami służą-
cymi do pielęgnacji, suplementami diety, środkami spożyw-
czymi w tym suplementami diety specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego (nutridrinki, mleka) środkami spożyw-
czymi, sprzętem służącym do wyposażenia działania aptek 
ogólnodostępnych i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym, 
sprzętem rehabilitacyjnym, sprzętem medycznym, artykuła-
mi ortopedycznymi, artykułami rehabilitacyjnymi, artykuła-
mi medycznymi, środkami dezynfekcyjnymi i biobójczymi, 
środki przeciw komarom, kleszczom, wszom, produktami 
zielarskimi, produktami do odchudzania, produktami wete-
rynaryjnymi, lekami weterynaryjnymi, karmom dla zwierząt, 
akcesoriami dla zwierząt, odzieżą medyczną (fartuchy itp.), 
żywieniem dla sportowców, butelkami, smoczkami i gryza-
kami dla niemowląt.

(210) 552822 (220) 2023 02 23
(731) PIOTROWSKI PATRYK, Gorlice
(540) (znak słowny)
(540) HOLOGY
(510), (511) 25 Odzież, Legginsy, Odzież sportowa, Kurtki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzki, Spodenki, Stroje sportowe, 
Odzież gimnastyczna, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dre-
sowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy 
sportowe z kapturem, Obuwie, Okrycia głowy z daszkiem, 
Nakrycia głowy.

(210) 552823 (220) 2023 02 23
(731) PŁUŻYŃSKI DAMIAN ALTATECH, Żyrardów
(540) (znak słowny)
(540) ALTATECH
(510), (511) 9 Elektryczne i elektroniczne instalacje do wi-
deomonitoringu, Elektryczne instalacje do kontroli dostę-
pu, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne 
instalacje sterujące, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], Instalacje 
elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Zdalne sterowanie procesami przemysłowymi (Instalacje 
elektryczne do -), Instalacje elektrycznego okablowania.

(210) 552824 (220) 2023 02 24
(731) ŁAKOMY PAWEŁ F.U.H. NAWOZER, Więcki
(540) (znak słowny)
(540) Ultra Calc
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej wapna nawozo-
wego, Usługi sprzedaży hurtowej wapna nawozowego.

(210) 552831 (220) 2023 02 23
(731) OSTAFI PIOTR, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Prosto w prawo
(510), (511) 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, 
Usługi w zakresie sportu i kultury.

(210) 552836 (220) 2023 02 24
(731) NAPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naprawa.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie 
dla księgowości, 16 Artykuły biurowe, Papierowe materiały 
biurowe, Drukowany materiał promocyjny, Materiały druko-
wane, 25 Odzież, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Koszulki z nadru-
kami, T-shirty z krótkim rękawem, 37 Konserwacja i naprawa 
instalacji bezpieczeństwa, Naprawa i konserwacja instalacji 
elektronicznych, Naprawy lub konserwacja komputerów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodo-
ciągowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja pieców prze-
mysłowych, Instalacja przewodów wodociągowych, Instala-
cja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, Instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i napra-
wa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie 
kotłów, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie 
systemów odkurzania centralnego, Konserwacja i naprawa 
rur odpływowych, Konserwacja i naprawa rurociągów, Kon-
serwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Konserwacja 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja rur kanalizacyj-
nych, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Serwi-
sowanie rurociągów, Udostępnianie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, 
Usługi hydrauliczne, Diagnostyczne usługi konserwacyjne 
w zakresie drukarek komputerowych, Instalacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa 
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sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyj-
nej, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunika-
cyjnego, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja sprzętu 
komunikacyjnego, Instalacja systemów komputerowych, 
Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie urządzeń 
do sieci danych, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Napra-
wa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Naprawa sprzę-
tu komputerowego, Naprawa i konserwacja smartfonów, 
Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Usługi napra-
wy komputerów, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczej, Naprawa urządzeń do wen-
tylacji, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Konserwacja budynków, Konserwacja i napra-
wa części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa 
instalacji w budynkach, Remontowanie budynków, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Konserwacja instalacji przemy-
słowych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, 
Montaż instalacji przemysłowych, Montaż instalacji central-
nego ogrzewania, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż urządzeń grzew-
czych, Instalacja osprzętu do zamków, Montaż zamków, 
Naprawa zamków, Instalacja, wymiana i naprawa zamków, 
Usługi ślusarskie [naprawa], Naprawa i konserwacja pomp 
zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia, Napra-
wa i konserwacja pomp, Instalowanie odbiorników radio-
wych, Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, 
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 552837 (220) 2023 02 23
(731) PUDA ELIZA, Radom
(540) (znak słowny)
(540) WONNIK
(510), (511) 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyro-
bów zapachowych, Olejki eteryczne do użytku w odświeża-
czach powietrza, Olejki eteryczne do użytku w gospodar-
stwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w procesach 
produkcyjnych, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, 
Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skóry, Esencje eteryczne, Olejki ete-
ryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Roślinne olejki eterycz-
ne, Naturalne olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, 
Aromaty [olejki eterycznej, Zmieszane olejki eteryczne, Esen-
cje i olejki eteryczne, Olejki eteryczne do użytku przemy-
słowego, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, 
Olejki eteryczne do użytku osobistego, Kosmetyki w formie 
olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Olejki do ciała [kosmetyki], Kosmetyki w po-
staci płynów, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do użytku osobistego, Płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Olejki zapa-
chowe, Olejki do włosów, Olejki mineralne [kosmetyki], Aro-
maty [olejki aromatyczne], Olejki do ciała, Olejki do masażu, 
Olejki do kąpieli nielecznicze, Olejki do masażu, nielecznicze, 
Olejki do celów kosmetycznych, Naturalne olejki do celów 
oczyszczających, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, 
Olejki i płyny do masażu, Olejki kąpielowe do pielęgnacji wło-
sów, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki do cia-
ła w sprayu, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do kąpieli 

do celów kosmetycznych, Olejki perfumowane do produkcji 
preparatów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii [do użyt-
ku kosmetycznego], Olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, Aromatyczne olejki do kąpieli, Preparaty 
zapachowe, Drewno zapachowe, Pałeczki zapachowe, Po-
kojowe spraye zapachowe, Rozpylacze zapachowe do po-
mieszczeń, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
Środki zapachowe do pomieszczeń, Preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, Środki zapachowe do samochodów, Sole 
zapachowe do kąpieli, Saszetki zapachowe do bielizny, Środ-
ki perfumeryjne i zapachowe, Spraye zapachowe do od-
świeżania tkanin, Środki zapachowe do celów domowych, 
Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Mydła i żele, 
Mydła kosmetyczne, Mydła antybakteryjne, Perfumowane 
mydła, Mydła nielecznicze, Mydła w płynie, Mydła w kremie, 
Mydła w kostce, Produkty z mydła, Mydła do pielęgnacji ciała, 
Mydła do celów leczniczych, Mydła w płynie do kąpieli, My-
dło migdałowe, Mydło pielęgnacyjne, Mydło do skóry, Mydło 
w płynie do kąpieli stóp, Nielecznicze preparaty do masażu, 
Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Żele do masażu, 
inne nie do celów medycznych, Woski do masażu, Substan-
cje zapachowe do użytku osobistego, Zapachowe kremy 
do ciała, Olejek lawendowy, Olejek lawendowy do użytku 
kosmetycznego, Olejek z drzewa herbacianego, 5 Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, Produkty farmaceutyczne do le-
czenia chorób dróg oddechowych, Preparaty farmaceutycz-
ne, Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Przeciwbakte-
ryjne preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne do zapobie-
gania chorobom układu oddechowego, 44 Aromaterapia, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 552838 (220) 2023 02 24
(731) NAPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie 
biznesowe, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie 
dla księgowości, 16 Artykuły biurowe, Papierowe materiały 
biurowe, Drukowany materiał promocyjny, Materiały druko-
wane, 25 Odzież, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Koszulki z nadru-
kami, T-shirty z krótkim rękawem, 37 Konserwacja i naprawa 
instalacji bezpieczeństwa, Naprawa i konserwacja instalacji 
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elektronicznych, Naprawy lub konserwacja komputerów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodo-
ciągowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja pieców prze-
mysłowych, Instalacja przewodów wodociągowych, Instala-
cja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, Instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i napra-
wa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie 
kotłów, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie 
systemów odkurzania centralnego, Konserwacja i naprawa 
rur odpływowych, Konserwacja i naprawa rurociągów, Kon-
serwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Konserwacja 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja rur kanalizacyj-
nych, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Serwi-
sowanie rurociągów, Udostępnianie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, 
Usługi hydrauliczne, Diagnostyczne usługi konserwacyjne 
w zakresie drukarek komputerowych, Instalacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyj-
nej, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunika-
cyjnego, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja sprzętu 
komunikacyjnego, Instalacja systemów komputerowych, 
Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie urządzeń 
do sieci danych, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Napra-
wa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Naprawa sprzę-
tu komputerowego, Naprawa i konserwacja smartfonów, 
Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Usługi napra-
wy komputerów, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczej, Naprawa urządzeń do wen-
tylacji, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Konserwacja budynków, Konserwacja i napra-
wa części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa 
instalacji w budynkach, Remontowanie budynków, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Konserwacja instalacji przemysło-
wych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Montaż 
instalacji przemysłowych, Montaż instalacji centralnego ogrze-
wania, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż wypo-
sażenia kuchennego, Montaż urządzeń grzewczych, Instalacja 
osprzętu do zamków, Montaż zamków, Naprawa zamków, Insta-
lacja, wymiana i naprawa zamków, Usługi ślusarskie [naprawa], 
Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp do pod-
wyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp, Instalowanie 
odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników radiowych lub 
telewizyjnych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 552841 (220) 2023 02 23
(731) SIJKA MAŁGORZATA MEGANSTYLE, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) INCOLOR
(510), (511) 20 Pościel, pościel do łóżeczek niemowlęcych, 
pościel do łóżeczek dziecięcych, ochraniacze na szczebel-
ki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, 24 Podkłady 
na materace, pokrowce na materace, wsypy, ochronne po-
krowce na materace, pokrycie na materace, bielizna poście-
lowa, narzuty, poszewki na poduszki, ręczniki tekstylne, po-
ściel, śpiwory, wkłady do śpiwora, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa, zasłony tekstylne, zasłony z tworzyw 
sztucznych.

(210) 552842 (220) 2023 02 24
(731) CIERPIAŁ EDYTA, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HMR Express Delivery

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport drogowy ładunków, Usługi dorad-
cze związane z transportem drogowym, Spedycja ładunków, 
Spedycja towarów, Spedycja.

(210) 552845 (220) 2023 02 24
(731) KOCUR DANIEL, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODARUJ DOBRO

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące planowania 
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Administrowanie programami wymiany kultural-
nej i edukacyjnej, Administrowanie programami członkow-
skimi, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie sprawa-
mi przedsiębiorstwa, Usługi administracyjne w zakresie skie-
rowań lekarza, Usługi administracyjne w zakresie kierowania 
klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, Usługi ad-
ministrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie administrowania 
przedsiębiorstwem, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia administracyj-
nego i przetwarzania danych, Zarządzanie administracyjne 
w szpitalach, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finanso-
we, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, Zbiórki (organizacja-), 45 Mediacja 
[usługi prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usłu-
gi monitorowania prawnego, Usługi prawne, Usługi prawne 
dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi praw-
ne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi 
prawne pro bono, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
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czej, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi prawne związane z roszczeniami z ty-
tułu ubezpieczeń społecznych, Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego.

(210) 552847 (220) 2023 02 24
(731) TRYPUĆ ALEKSANDRA OLE! BARBER SHOP, Tryszczyn
(540) (znak słowny)
(540) Ole Barber Shop
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi.

(210) 552848 (220) 2023 02 23
(731) BRZESZCZ MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRZE SKROJONE kroimy na miarę

(531) 05.07.13, 21.03.13, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, du-
szone i smażone owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, 
filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, 
jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mlecz-
ne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe, 
sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, 
żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy 
mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śle-
dzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, 
hummus, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i ro-
sołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, 
orzechy, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier po-
midorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, rodzyn-
ki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane 
w cieście, frytki gotowe bądź mrożone, wyroby garmażeryjne 
gdzie indziej nie sklasyfikowane, 30 Kawa, herbata kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, biszkopty, bułeczki słodkie, 
bułki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, 
ciasta mączne, ciasto, ciastka, chałwa, herbatniki, galaretki owo-
cowe, gofry, kanapki, kasze, makarony, makaron rurki, makaron 
wstążki, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, potrawy 
na bazie makaronu, potrawy na bazie kaszy, muesli, naleśniki, 
pierożki, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, pudding, 
popcorn, sajgonki, spaghetti, sushi, tabule [sałatka z kuskus], 
tarty (z nadzieniem z jajek, sera, boczku, itp), tarty (z owocami), 
tortille, aromaty do żywności, cukierki, czekolada, majonezy, ke-
czup, sosy mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, sosy do de-
serów, paszteciki, napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, 
kawy, pizze, płatki kukurydziane, płatki owsiane, sosy do sała-
tek, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne gdzie indziej 
nie sklasyfikowane, 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
tworzenie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogło-
szeń reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, tekstów i reklam w sieci Internet oraz portalach spo-
łecznościowych, 43 Usługi cateringowe, w tym catering diete-
tyczny, przygotowywanie posiłków, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 552851 (220) 2023 02 24
(731) REVIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Konrado-Garden
(510), (511) 19 Paliki ogrodowe, wykonane z materiałów nie-
metalowych, Obrzeża do trawników, niemetalowe.

(210) 552854 (220) 2023 02 24
(731) BŁASZCZYK JAROSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWY LAY DI, Piorunówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LayDi

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.13, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Rajstopy, 
Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyro-
by pończosznicze], Rajstopy sportowe, Wełniane rajstopy, 
Podwiązki do skarpetek, Skarpetki antypoślizgowe, Skar-
petki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla spor-
towców, Skarpetki do gry w tenisa, Skarpetki i pończochy, 
Skarpetki japońskie (tabi), Skarpetki męskie, Skarpetki 
noszone jako kapcie, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki 
z palcami, Skarpety bez stopy, Skarpety do jogi, Skarpe-
ty do kostek, Skarpety do spania, Skarpety do sportów  
wodnych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktyw-
ne, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Wstawki 
do skarpetek stopek [części odzieży], Pończochy, Pończo-
chy wchłaniające pot.

(210) 552855 (220) 2023 02 24
(731) GADZIŃSKA MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPERCI PRO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.05
(510), (511) 35 Usługi public relations, Usługi agencji re-
klamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, 36 Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości,  
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradz-
two dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradz-
two finansowe związane z inwestowaniem w nierucho-
mości, 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Kursy 
szkoleniowe.

(210) 552856 (220) 2023 02 24
(731) GADZIŃSKA MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WYNAJEM PRO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, 36 Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieru-
chomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowa-
niem w nieruchomości, Konsultacje w zakresie wynajmu 
nieruchomości, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawni-
cze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w In-
ternecie, Kursy szkoleniowe, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie 
i szkolenia.

(210) 552857 (220) 2023 02 24
(731) TRYPUĆ ALEKSANDRA OLE! BARBER SHOP, Tryszczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olé BARBER SHOP

(531) 29.01.15, 27.05.01, 10.05.05
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi.

(210) 552859 (220) 2023 02 24
(731) WYSOCZAŃSKI ŁUKASZ LWMED, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LWmed
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 552861 (220) 2023 02 24
(731) WYSOCZAŃSKI ŁUKASZ LWMED, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LWclinic
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 552862 (220) 2023 02 24
(731) FILIPOWIAK JEREMI, Mórkowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) COOPERATIVA

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Dekorowanie ciast, 
Dekorowanie ciasteczek, Dekorowanie żywności, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, Lodziarnie, 
Bary sake, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-ba-
ry], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Koktajlbary, Kontrak-
towe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i na-
pojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w skle-
pach z pączkami, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawia-
renkach internetowych, Winiarnie, Zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Or-
ganizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizo-
wanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Piz-
zerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje samoobsługo-
we, Restauracje z grillem, Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowa-
nie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie 
napojów w pubach z browarem, Serwowanie żywności i na-
pojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napo-
jów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Snack-bary, Stołówki, Usługi barmanów, 
Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi ba-
rów piwnych, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów 
z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
Usługi doradców w zakresie win, Usługi herbaciarni, Usługi 
kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], 
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków 
piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi pensjonatów, 
Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi prywatnego 
klubu picia, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji 
fast-food, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających posił-
ki na wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji wa-
shoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restau-
racyjne świadczone przez hotele, Usługi snack-barów, Usługi 
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świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posił-
ków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie 
kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
Usługi w zakresie sal dla palących, Usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia 
w żywność.

(210) 552863 (220) 2023 02 24
(731) ZEMBOLD ŁUKASZ DUKKE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dukke.

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 37 Budownictwo, Doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], Informacja budowlana, Instalowanie mebli 
na wymiar, Montaż drzwi i okien, Malowanie, Usługi monta-
żu kuchni, Tapetowanie, Tynkowanie, Konserwacja i naprawa 
mebli, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa 
alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Usługi szklar-
skie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, 
Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wy-
robów wytworzonych z tych materiałów, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwacja 
i naprawa budynków, Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Cie-
sielstwo, Instalacja mebli, Kładzenie dywanów, Konserwacja 
i naprawa podłóg, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja 
i odnowa dzieł sztuki, Montaż szafek kuchennych, Montaż 
wyposażenia kuchennego, Naprawa i renowacja artykułów 
gospodarstwa domowego, Odnowa, naprawa i konserwacja 
mebli, Remont nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi 
doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi dorad-
cze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi 
doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki 
budynkowej, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi w zakre-
sie malowania i prac dekoratorskich, Wyposażanie wnętrz 
biur, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru 
budowlanego, 42 Planowanie przestrzenne [projektowa-
nie] wnętrz, Usługi projektowania, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie budynków, Usługi architektoniczne, 
Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Usłu-
gi architektoniczne i inżynieryjne, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i techno-
logiczne, Usługi architektury wnętrz, Usługi w zakresie archi-
tektury i projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne doty-
czące architektury, Analizy wykonalności projektu, Badania 
dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projek-
towanie] kuchni, Planowanie i projektowanie kuchni, Plano-
wanie [projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] 
restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 

i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i pro-
jektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie projektu, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni 
na wymiar, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie 
wnętrz budynków, Sporządzanie raportów dotyczących pro-
jektowania, Projektowanie zewnętrznej części budynków, 
Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzi-
nie aranżacji wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia 
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, 
Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne 
i doradcze w tym zakresie, Usługi konsultacyjne w zakresie 
projektowania wnętrz, Usługi planowania [projektowania] 
biur, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi plano-
wania [projektowania] klubów, Usługi planowania [projekto-
wania] pubów, Usługi planowania [projektowania] szpitali, 
Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projekto-
wania na zamówienie, Usługi projektowania w zakresie ume-
blowania, Usługi projektowania wnętrz uwzględniające za-
sady feng shui, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomo-
ściami, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz do-
mowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
biurowych.

(210) 552864 (220) 2023 02 24
(731) SENDERSKA-SZTAND AGNIESZKA, Podkowa Leśna
(540) (znak słowny)
(540) HerbaFLOS
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 552865 (220) 2023 02 24
(731) ZEMBOLD ŁUKASZ DUKKE, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.23, 02.05.03, 02.05.23, 02.05.30, 21.01.25
(510), (511) 37 Budownictwo, Doradztwo inżynieryjne  
[budownictwo], Informacja budowlana, Instalowanie mebli 
na wymiar, Montaż drzwi i okien, Malowanie, Usługi mon-
tażu kuchni, Tapetowanie, Tynkowanie, Konserwacja i na-
prawa mebli, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewa-
nie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja 
i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Usługi 
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, 
futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
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Konserwacja i naprawa budynków, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamó-
wienie, Ciesielstwo, Instalacja mebli, Kładzenie dywanów, 
Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja nierucho-
mości, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Montaż szafek 
kuchennych, Montaż wyposażenia kuchennego, Naprawa 
i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Odno-
wa, naprawa i konserwacja mebli, Remont nieruchomości, 
Sprzątanie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące reno-
wacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie konserwa-
cji budynków, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instala-
cją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi doradcze związane 
z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi odna-
wiania mieszkań, Usługi w zakresie malowania i prac dekora-
torskich, Wyposażanie wnętrz biur, Konsultacje budowlane, 
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 42 Usługi 
projektowania, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie 
budynków, Usługi architektoniczne, Usługi architektonicz-
ne i planowania urbanistycznego, Usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
architektury wnętrz, Usługi konsultacyjne dotyczące archi-
tektury, Analizy wykonalności projektu, Badania dotyczące 
projektowania, Doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowa-
nie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
kuchni, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie 
[projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] re-
stauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 
i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i pro-
jektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie projektu, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni 
na wymiar, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowa-
nie wnętrz budynków, Sporządzanie raportów dotyczących 
projektowania, Projektowanie zewnętrznej części budyn-
ków, Udostępnianie strony internetowej z informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi informacyjne dotyczą-
ce łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projekto-
wania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi 
informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi planowania [projektowania] 
hoteli, Usługi planowania [projektowania] klubów, Usługi 
planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania 
[projektowania] szpitali, Usługi projektowania architekto-
nicznego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi pro-
jektowania w zakresie umeblowania, Usługi projektowania 
wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, Usługi w zakresie architektu-
ry i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowa-
nia wystroju wnętrz biurowych.

(210) 552866 (220) 2023 02 24
(731) SENDERSKA-SZTAND AGNIESZKA, Podkowa Leśna
(540) (znak słowny)
(540) herbavis
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 552868 (220) 2023 02 24
(731) GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 Mąka, Preparaty zbożowe, Produkty zbożo-
we, Kasze, Płatki zbożowe, Proszek do pieczenia, Soda do pie-
czenia, Gotowe mieszanki do pieczenia, Przyprawy do pie-
czenia, Mąka do pieczenia, Mąka gotowa do pieczenia, Mąka 
mieszana do żywności, Mąka na ciasto, Mąka pszenna, Mąka 
spożywcza, Mąka żytnia, Mąka zbożowe.

(210) 552876 (220) 2023 02 24
(731) HAJTEK MAGDALENA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lime&Spicy

(531) 05.07.12, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.12, 29.01.12
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach.

(210) 552877 (220) 2023 02 24
(731) D-FENCE EUROPE-YB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podkowa Leśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D-FENCE POLAND

(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 
29.01.14

(510), (511) 9 Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż 
do pojazdów], Automatyczne systemy kontroli dostępu, Au-
tomatyczne systemy sterowania dostępem, Automatyczne 
systemy wykrywania dronów, Biometryczne systemy kon-
troli dostępu, Biometryczne systemy rozpoznawania głosu, 
Elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, Elektroniczne 
systemy dystrybucji sygnałów audio/wideo, Elektroniczne 
systemy kontrolne, Elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, Aparatura, urządzenia i kable do za-
stosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagne-
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tyzery, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.

(210) 552883 (220) 2023 02 26
(731) SROKA ZBIGNIEW SRTECH, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SRTech
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa.

(210) 552888 (220) 2023 02 26
(731) NOWACKI AMADEUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) OKOĆKA
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Posłania dla zwierząt domowych.

(210) 552900 (220) 2023 02 27
(731) CHINCZ URSZULA PEDANTULA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pedantula
(510), (511) 3 Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypośli-
zgowy wosk do podłóg, Preparaty antystatyczne do celów 
domowych, Aromaty jako olejki aromatyczne, Barwniki jako 
środki chemiczne do odświeżania kolorów do użytku domo-
wego -pranie, Kreda czyszcząca, Środki czyszczące do celów 
domowych, Detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Preparaty 
do odbarwiania, Preparaty do odtłuszczania inne niż stoso-
wane w procesach produkcyjnych, Wosk do parkietu, Środki 
do polerowania podłóg i mebli, Preparaty do usuwania rdzy, 
Pasty do skóry, środki do usuwania wosku z podłóg, prepara-
ty do szorowania, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, Środki wybielające stosowane w pralnictwie, 
ultramaryna, Środki zapachowe odświeżające powietrze, 
Środki ułatwiające suszenie naczyń do zmywarek, Środki wy-
bielające stosowane w pralnictwie, Wywabiacze plam,  
16 Albumy do wklejania, Czasopisma, periodyki, Drukowane 
publikacje, Gazety, Kalendarze, Katalogi, Broszury, Książki, Ma-
teriały drukowane, Materiały piśmienne, Afisze, plakaty, Afi-
sze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły papiernicze, Bloki 
listowe, artykuły papiernicze, Podkładki na biurko, Arkusze 
celulozy regenerowanej do owijania, Wydrukowane fotogra-
fie, Formularze, blankiety, druki, Koperty, artykuły piśmienne, 
Notatniki, notesy, Podkładki do pisania z klipsem, Segregato-
ry na kartki, Skoroszyty na dokumenty, Kasetki ozdobne 
na papeterię, artykuły biurowe, Papier, Papier do zawijania, 
Papier do pisania, Papier w arkuszach, artykuły piśmienne, 
Zeszyty do pisania lub rysowania, Zakładki do książek,  
18 Aktówki, Chlebaki, Chusty do noszenia niemowląt, Imita-
cje skóry, Kuferki, kuferki na kosmetyki bez wyposażenia, Ku-
fry bagażowe, Parasole, Pokrowce na parasole, Druty do pa-
rasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, Torby pla-
żowe, Plecaki, Torby turystyczne, Bagaż, Portmonetki z siatki 
oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Torby gimnastyczne, 
Sznurowane torby na zakupy, Torebki, Wizytowniki, Torby 
na zakupy, Kosmetyczki na przybory toaletowe, 21 Akwaria 
pokojowe, Pokrywy na akwaria, Ampułki szklane, pojemniki, 
Balony szklane, pojemniki, Odpady bawełniane do czyszcze-
nia, Buteleczki, Butelki, Otwieracze do butelki, Butelki chłod-
nicze, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektrycz-
ne, Butelki na napoje dla podróżnych, Butle, Cebrzyki, Wyro-
by ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Deski do kro-

jenia chleba, Kosze na chleb, Łopatki do ciast, Formy do ciast 
i ciasteczek, Cukiernice, Przykrycia na czajniczek, Czajniczki 
do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Prasy do czosnku, sprzęt 
kuchenny, Ręczne narzędzia do czyszczenia, Pakuły czysz-
czące, Szmatki do czyszczenia, Gąbki czyszczące, Przykrywki 
do dań, Deski do krojenia do kuchni, Osłony na doniczki 
nie z papieru, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Obrączki 
dla drobiu, Trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, 
Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do pa-
rzenia kawy nieelektryczne, Dzieła sztuki z porcelany, cerami-
ki, gliny lub szkła, Dziobki naczyń do nalewania, Figurki z por-
celany, ceramiki, gliny lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nie-
elektryczne, Foremki do lodu, Foremki do wycinania ciaste-
czek, Formy, foremki, przybory kuchenne, Formy, foremki 
do ciast, przybory kuchenne, Frytownice nieelektryczne, 
Garnki, Zamknięcia pokrywek do garnków, Garnki do goto-
wania na parze, nieelektryczne, Garnki kuchenne, Przybory 
kuchenne, komplety, Szybkowary nieelektryczne, Uchwyty 
toaletowe na gąbki, Gąbki do celów domowych, Gąbki ścier-
ne do szorowania skór, Gąbki toaletowe, Gąsiory szklane, Go-
frownice do ciast nieelektryczne, Przybory do użytku w go-
spodarstwie domowym, Grille kuchenne nieelektryczne, 
Pudełka na herbatę, Sitka do herbaty, Zaparzaczki do herba-
ty, Łapki na insekty, Ircha do czyszczenia, Szklane zatyczki, 
Karafki, Ręczne młynki do kawy, Kieliszki, Klamerki do moco-
wania bielizny na sznurze, Klosze do przykrywania masła, 
Klosze do przykrywania sera, Korkociągi, Przybory kosme-
tyczne, Kosze do użytku domowego, Kosze na odpadki, Ko-
sze na papier, Koszyki piknikowe z naczyniami, Koziołki pod 
noże na stół, Kółka na serwetki, Prasy do krawatów, Kryształ, 
wyroby szklane, Krzemionka roztopiona inna niż dla budow-
nictwa, produkt półprzetworzony, Kubki, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Pojemniki kuchenne, Kufle, Kufle 
do piwa, Podpórki, uchwyty do układania, rozmieszczania 
kwiatów, Lejki, Komplety do likierów, Wiaderka do kostek 
lodu, Packi na muchy, Łopatki do użytku kuchennego, Łopat-
ki do użytku domowego, Łyżki do butów, Łyżki do mieszania, 
przybory kuchenne, Majolika, Urządzenia do wytwarzania 
makaronów ręcznie, Maselniczki, Maty do pieczenia, Miotełki 
do usuwania kurzu z mebli, Menażki, Miednice, Mieszadełka 
do koktajli, Mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, 
blendery, Mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, Młynki 
domowe nieelektryczne, Miotły, Miseczki, Miski ze szkła, Płyt-
ki zapobiegające kipieniu mleka, Młynki do użytku domowe-
go ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła nie do celów budowla-
nych, Mydelniczki, Dozowniki na mydło, Naczynia, Naczynia 
ceramiczne, Naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych 
napojów, Naczynia stołowe, Termosy do napojów, Nóż pie-
karniczy, Pucharki na owoce, Wyciskacze do owoców nie-
elektryczne do celów domowych, Młynki do pieprzu ręczne, 
Pieprzniczki, Pipety do degustacji win, Pochłaniacze dymu 
do użytku domowego, Podkładki na stół pod naczynia 
nie z papieru i nie z tkanin, Pojemniki do użytku w gospodar-
stwie domowym, Pojemniki na chleb, Pojemniki na słodycze, 
Pokrowce na deski do prasowania, Rękawice do polerowa-
nia, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania 
do celów domowych, Polerujące materiały do nabłyszczania 
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Polewaczki, Sitka 
do konewek, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 
Porcelana, Porcelana chińska, Półmiski do jarzyn, Przybory 
kuchenne nieelektryczne, Zestawy do przypraw, Przyrządy 
do demakijażu, Przyrządy do podlewania, Pudełka na kanap-
ki, Pudełka szklane, Puszki do pudru, Puderniczki, Dozowniki 
ręczników papierowych, Rękawice do prac domowych, Rę-
kawice ogrodnicze, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, 
Rondelki, tygielki, Rondle, Rozpylacze do perfum, Rożki 
do picia, Elementy podtrzymujące do rusztu, Salaterki, Serwi-
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sy, zastawy stołowe, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy, 
Sita, przybory gospodarstwa domowego, Skarbonki, Skóra 
do polerowania, Słoiki na herbatniki, Słomki do picia, Patelnie 
do smażenia, Solniczki, Spodeczki, Stojaki stołowe na gorące 
potrawy, Półmiski, tace, Szczotki, Szczotki do czyszczenia po-
jemników, Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia 
naczyń, Szczotki do obuwia, Szczotki do szorowania, Szczotki 
elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, Szczotki z piór 
do wycierania kurzu, Szklane wyroby malowane, Szklanki 
do napojów, Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Zmywaki 
metalowe do szorowania, Szpilki kuchenne metalowe, 
Sztuczne jajka, Szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn 
ze stołu, Ściereczki do wycierania kurzu, Ścierki do mycia 
podłóg, Świeczniki, Tace do użytku domowego, Tace 
do użytku domowego papierowe, Tace obrotowe, Talerze, 
Talerze jednorazowego użytku, Talerze papierowe, Tarki ku-
chenne, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy, 
Kuchenne łyżki do polewania tłuszczu, Przybory toaletowe, 
Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy deko-
racji, Trzepaczki nieelektryczne, Ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, Wałki do ciasta domowe, Wazony, 
Wazy do zup, Wiadra płócienne, Wieszaki pręty i koła na ręcz-
niki, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, 25 Bandany na szyję, Podwiki, 
kwefy, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, 
Biustonosze, Bluzy, kombinezony, Boa na szyję, Botki, Brycze-
sy, Obuwie, Buty narciarskie, Korki do butów piłkarskich, Buty 
sportowe, Buty sznurowane, Cholewki do butów, Chusty, fu-
lardy, Cylindry, kapelusze, Czapki, nakrycia głowy, Czepki ką-
pielowe, Czepki prysznicowe, Czubki do butów, Szarfy, Dasz-
ki do czapek, Drewniaki, Dzianina jako odzież, Swetry, Espa-
dryle, Etole -futra, Fartuchy, odzież, Fulary, ozdobne krawaty, 
Futra, odzież, Gabardyna, ubrania, Garnitury, Getry, Gorsety, 
gorsety, bielizna damska, Halki, półhalki, Halki, bielizna, Kalo-
sze, Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze, Kapelusze 
papierowe, odzież, Kaptury, odzież, Karczki koszul, Kąpielów-
ki, Kieszenie do odzieży, Narzutki na ramiona, Kołnierzyki 
przypinane, Kombinezony, Kombinezony, odzież, Kombine-
zony dla narciarzy wodnych, Kostiumy kąpielowe, Koszule, 
Koszule z krótkimi rękawami, Podkoszulki bez rękawów, Kra-
waty, Kurtki, odzież, Kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki dziecięce, Manipularze, litur-
gia, Mankiety, Mantyle, Stroje na maskaradę, Maski na oczy 
do spania, Mitry, nakrycia głowy, Mufki, odzież, Mundury, 
Mycki, piuski, Opaski na głowę, Napierśniki, plastrony, koszu-
le, Napiętki do pończoch, Nauszniki, odzież, Antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, Pasy do obuwia, Okucia metalowe 
do obuwia, Napiętki do obuwia, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obwódki do obuwia, 
Apaszki, chustki, Odzież, Odzież dla automobilistów, Odzież 
dla kolarzy, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież pa-
pierowa, Odzież wodoodporna, Odzież ze skóry, Odzież 
z imitacji skóry, Ogrzewacze stóp nieelektryczne, Okrycia 
wierzchnie, odzież, Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Paski, odzież, Pasy do pończoch, bielizna, Pasy 
do przechowywania pieniędzy, odzież, Peleryny, Pelisy, Płasz-
cze kąpielowe, Piżamy, Podeszwy butów, Podszewki gotowe, 
cześć garderoby, Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, 
Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, 
Półbuty, Prochowce, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Ręka-
wiczki, odzież, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sanda-
ły kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, 
Spódnico-spodenki tenisowe, Staniki, Stroje plażowe, Sukien-
ka na szelkach do noszenia na bluzkę, Sukienki, Szale, Szkiele-
ty do kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki nie papierowe, Taśmy 
do getrów, pod stopy, Taśmy do spodni, pod stopy, Togi, Try-
koty, ubrania, T-shirty, Turbany, Daszki, nakrycia głowy, Woal-

ki, welony, Wyprawka dziecięca, ubrania, Wyroby pończosz-
nicze, Żakiety pikowane, ubrania, 35 Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Dys-
trybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospek-
tów, broszur, Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym 
przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane 
z wymienionymi w wykazie towarami z klas 3, 16, 18, 21, 25  
tj. następującymi: antypoślizgowe płyny do podłóg, antypo-
ślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, aromaty jako olejki aromatyczne, barwniki jako 
środki chemiczne do odświeżania kolorów do użytku domo-
wego -pranie, kreda czyszcząca, środki czyszczące do celów 
domowych, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż stoso-
wane w procesach produkcyjnych, wosk do parkietu, środki 
do polerowania podłóg i mebli, preparaty do usuwania 
rdzy, pasty do skóry, środki do usuwania wosku z podłóg, 
preparaty do szorowania, ściereczki nasączane detergenta-
mi, do czyszczenia, środki wybielające stosowane w pralnic-
twie, ultramaryna, środki zapachowe odświeżające powie-
trze, środki ułatwiające suszenie naczyń do zmywarek, środki 
wybielające stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam, al-
bumy do wklejania, czasopisma, periodyki, drukowane publi-
kacje, gazety, kalendarze, katalogi, broszury, książki, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, afisze- plakaty, afisze- pla-
katy z papieru lub kartonu, artykuły papiernicze, bloki listo-
we, artykuły papiernicze, podkładki na biurko, arkusze celulo-
zy regenerowanej do owijania, wydrukowane fotografie, 
formularze, blankiety, druki, koperty, artykuły piśmienne, no-
tatniki, notesy, podkładki do pisania z klipsem, segregatory 
na kartki, skoroszyty na dokumenty, kasetki ozdobne na pa-
peterię, artykuły biurowe, papier, papier do zawijania, papier 
do pisania, papier w arkuszach, artykuły piśmienne, zeszyty 
do pisania lub rysowania, zakładki do książek, aktówki, chle-
baki, chusty do noszenia niemowląt, imitacje skóry, kuferki, 
kuferki na kosmetyki bez wyposażenia, kufry bagażowe, pa-
rasole, pokrowce na parasole, druty do parasoli przeciwdesz-
czowych i przeciwsłonecznych, torby plażowe, plecaki, torby 
turystyczne, bagaż, portmonetki z siatki oczkowej, przeciw-
słoneczne parasole, torby gimnastyczne, sznurowane torby 
na zakupy, torebki, wizytowniki, torby na zakupy, kosmetycz-
ki na przybory toaletowe, akwaria pokojowe, pokrywy 
na akwaria, ampułki szklane- pojemniki, balony szklane- po-
jemniki, odpady bawełniane do czyszczenia, buteleczki, bu-
telki, otwieracze do butelki, butelki chłodnicze, podgrzewa-
cze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, butelki na na-
poje dla podróżnych, butle, cebrzyki, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, kosze 
na chleb, łopatki do ciast, formy do ciast i ciasteczek, cukier-
nice, przykrycia na czajniczek, czajniczki do herbaty, czajniki 
nieelektryczne, prasy do czosnku- sprzęt kuchenny, ręczne 
narzędzia do czyszczenia, pakuły czyszczące, szmatki 
do czyszczenia, gąbki czyszczące, przykrywki do dań, deski 
do krojenia do kuchni, osłony na doniczki nie z papieru, do-
niczki na kwiaty, doniczki okienne, obrączki dla drobiu, trze-
paczki do dywanów nie będące maszynami, dzbanki, dzban-
ki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nie-
elektryczne, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny lub 
szkła, dziobki naczyń do nalewania, figurki z porcelany, cera-
miki, gliny lub szkła, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, 
foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, formy i fo-
remki jako przybory kuchenne, formy i foremki do ciast jako 
przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, garnki, za-
mknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania na pa-
rze, nieelektryczne, garnki kuchenne, przybory kuchenne- 
komplety, szybkowary nieelektryczne, uchwyty toaletowe 
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na gąbki, gąbki do celów domowych, gąbki ścierne do szoro-
wania skór, gąbki toaletowe, gąsiory szklane, gofrownice 
do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym, grille kuchenne nieelektryczne, pudełka 
na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, łapki 
na insekty, ircha do czyszczenia, szklane zatyczki, karafki, 
ręczne młynki do kawy, kieliszki, klamerki do mocowania bie-
lizny na sznurze, klosze do przykrywania masła, klosze 
do przykrywania sera, korkociągi, przybory kosmetyczne, ko-
sze do użytku domowego, kosze na odpadki, kosze na pa-
pier, koszyki piknikowe z naczyniami, koziołki pod noże 
na stół, kółka na serwetki, prasy do krawatów, kryształ- wyro-
by szklane, krzemionka roztopiona inna niż dla budownic-
twa- produkt półprzetworzony, kubki, kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, pojemniki kuchenne, kufle, kufle 
do piwa, podpórki, uchwyty do układania, rozmieszczania 
kwiatów, lejki, komplety do likierów, wiaderka do kostek lodu, 
packi na muchy, łopatki do użytku kuchennego, łopatki 
do użytku domowego, łyżki do butów, łyżki do mieszania- 
przybory kuchenne, majolika, urządzenia do wytwarzania 
makaronów ręcznie, maselniczki, maty do pieczenia, miotełki 
do usuwania kurzu z mebli, menażki, miednice, mieszadełka 
do koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, 
blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki 
domowe nieelektryczne, miotły, miseczki, miski ze szkła, 
płytki zapobiegające kipieniu mleka, młynki do użytku do-
mowego ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów bu-
dowlanych, mydelniczki, dozowniki na mydło, naczynia, na-
czynia ceramiczne, naczynia do przyrządzania lodów i mro-
żonych napojów, naczynia stołowe, termosy do napojów, 
nóż piekarniczy, pucharki na owoce, wyciskacze do owoców 
nieelektryczne do celów domowych, młynki do pieprzu 
ręczne, pieprzniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, podkładki na stół pod naczy-
nia nie z papieru i nie z tkanin, pojemniki do użytku w gospo-
darstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na sło-
dycze, pokrowce na deski do prasowania, rękawice do pole-
rowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania 
do celów domowych, polerujące materiały do nabłyszczania 
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, sitka 
do konewek, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 
porcelana, porcelana chińska, półmiski do jarzyn, przybory 
kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, przyrządy 
do demakijażu, przyrządy do podlewania, pudełka na ka-
napki, pudełka szklane, puszki do pudru, puderniczki, do-
zowniki ręczników papierowych, rękawice do prac domo-
wych, rękawice ogrodnicze, urządzenia do rozciągania ręka-
wiczek, rondelki, tygielki, rondle, rozpylacze do perfum, rożki 
do picia, elementy podtrzymujące do rusztu, salaterki, serwi-
sy, zastawy stołowe, serwisy do herbaty, serwisy do kawy, 
sita, przybory gospodarstwa domowego, skarbonki, skóra 
do polerowania, słoiki na herbatniki, słomki do picia, patelnie 
do smażenia, solniczki, spodeczki, stojaki stołowe na gorące 
potrawy, półmiski, tace, szczotki, szczotki do czyszczenia po-
jemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia 
naczyń, szczotki do obuwia, szczotki do szorowania, szczotki 
elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór 
do wycierania kurzu, szklane wyroby malowane, szklanki 
do napojów, szczotki do szklanych kloszy do lamp, zmywaki 
metalowe do szorowania, szpilki kuchenne metalowe, 
sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn 
ze stołu, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki do mycia 
podłóg, świeczniki, tace do użytku domowego, tace do użyt-
ku domowego papierowe, tace obrotowe, talerze, talerze 
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki kuchenne, 
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, kuchenne 
łyżki do polewania tłuszczu, przybory toaletowe, torby izo-

termiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trze-
paczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku 
domowego, wałki do ciasta domowe, wazony, wazy do zup, 
wiadra płócienne, wieszaki pręty i koła na ręczniki, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zmywaki ścierne 
do celów kuchennych, bandany na szyję, podwiki, kwefy, 
berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biusto-
nosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, botki, bryczesy, 
obuwie, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty 
sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, chusty, 
fulardy, cylindry, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, czepki 
kąpielowe, czepki prysznicowe, czubki do butów, szarfy, 
daszki do czapek, drewniaki, dzianina jako odzież, swetry, 
espadryle, etole -futra, fartuchy, odzież, fulary, ozdobne kra-
waty, futra- odzież, gabardyna, ubrania, garnitury, getry, gor-
sety, gorsety, bielizna damska, halki, półhalki, halki, bielizna, 
kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelu-
sze papierowe- odzież, kaptury- odzież, karczki koszul, kąpie-
lówki, kieszenie do odzieży, narzutki na ramiona, kołnierzyki 
przypinane, kombinezony, kombinezony- odzież, kombine-
zony dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, 
koszule z krótkimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, kra-
waty, kurtki- odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu-
rem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze- 
liturgia, mankiety, mantyle, stroje na maskaradę, maski 
na oczy do spania, mitry- nakrycia głowy, mufki- odzież, 
mundury, mycki, piuski, opaski na głowę, napierśniki, pla-
strony, koszule, napiętki do pończoch, nauszniki- odzież, 
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, pasy do obuwia, oku-
cia metalowe do obuwia, napiętki do obuwia, obuwie gim-
nastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obwódki 
do obuwia, apaszki, chustki, odzież, odzież dla automobili-
stów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież goto-
wa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież ze skó-
ry, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze stóp nieelektrycz-
ne, okrycia wierzchnie, odzież, ornaty, palta, pantofle do-
mowe, pantofle kąpielowe, paski, odzież, pasy do poń-
czoch, bielizna, pasy do przechowywania pieniędzy, 
odzież, peleryny, pelisy, płaszcze kąpielowe, piżamy, po-
deszwy butów, podszewki gotowe- cześć garderoby, 
podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, 
pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, 
prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, 
odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały ką-
pielowe, sari, sarongi, skarpetki, spodnie, spódnice, spód-
nico-spodenki tenisowe, staniki, stroje plażowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, szale, szkiele-
ty do kapeluszy, szlafroki, śliniaki nie papierowe, taśmy 
do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, pod stopy, togi, 
trykoty, ubrania, t-shirty, turbany, daszki, nakrycia głowy, 
woalki, welony, wyprawka dziecięca- ubrania, wyroby 
pończosznicze, żakiety pikowane, ubrania, 41 Produkcja 
filmów innych niż reklamowych, Produkcja filmów na ta-
śmach wideo, Produkcja mikrofilmów, Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Radiowe programy roz-
rywkowe, Telewizyjne programy rozrywkowe, Kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, Publikowa-
nie książek, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publi-
kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi repor-
terskie, Rozrywka.
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(731) CHINCZ URSZULA PEDANTULA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Ula Pedantula
(510), (511) 3 Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypośli-
zgowy wosk do podłóg, Preparaty antystatyczne do celów 
domowych, Aromaty jako olejki aromatyczne, Barwniki jako 
środki chemiczne do odświeżania kolorów do użytku domo-
wego -pranie, Kreda czyszcząca, Środki czyszczące do celów 
domowych, Detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Preparaty 
do odbarwiania, Preparaty do odtłuszczania inne niż stoso-
wane w procesach produkcyjnych, Wosk do parkietu, Środki 
do polerowania podłóg i mebli, Preparaty do usuwania rdzy, 
Pasty do skóry, środki do usuwania wosku z podłóg, prepara-
ty do szorowania, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, Środki wybielające stosowane w pralnictwie, 
ultramaryna, Środki zapachowe odświeżające powietrze, 
Środki ułatwiające suszenie naczyń do zmywarek, Środki wy-
bielające stosowane w pralnictwie, Wywabiacze plam,  
16 Albumy do wklejania, Czasopisma, periodyki, Drukowane 
publikacje, Gazety, Kalendarze, Katalogi, Broszury, Książki, Ma-
teriały drukowane, Materiały piśmienne, Afisze, plakaty, Afi-
sze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły papiernicze, Bloki 
listowe, artykuły papiernicze, Podkładki na biurko, Arkusze 
celulozy regenerowanej do owijania, Wydrukowane fotogra-
fie, Formularze, blankiety, druki, Koperty, artykuły piśmienne, 
Notatniki, notesy, Podkładki do pisania z klipsem, Segregato-
ry na luźne kartki, Skoroszyty na dokumenty, Kasetki ozdob-
ne na papeterię, artykuły biurowe, Papier, Papier do zawija-
nia, Papier do pisania, Papier w arkuszach, artykuły piśmien-
ne, Zeszyty do pisania lub rysowania, Zakładki do książek, 
18 Aktówki, Chlebaki, Chusty do noszenia niemowląt, Imita-
cje skóry, Kuferki, Kuferki na kosmetyki bez wyposażenia, Ku-
fry bagażowe, Parasole, Pokrowce na parasole, Druty do pa-
rasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, Torby pla-
żowe, Plecaki, Torby turystyczne, Bagaż, Portmonetki z siatki 
oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Torby gimnastyczne, 
Sznurowane torby na zakupy, Torebki, Wizytowniki, Torby 
na zakupy, Kosmetyczki na przybory toaletowe, 21 Akwaria 
pokojowe, Pokrywy na akwaria, Ampułki szklane, pojemniki, 
Balony szklane, pojemniki, Odpady bawełniane do czyszcze-
nia, Buteleczki, Butelki, Otwieracze do butelki, Butelki chłod-
nicze, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektrycz-
ne, Butelki na napoje dla podróżnych, Butle, Cebrzyki, Wyro-
by ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Deski do kro-
jenia chleba, Kosze na chleb, Łopatki do ciast, Formy do ciast 
i ciasteczek, Cukiernice, Przykrycia na czajniczek, Czajniczki 
do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Prasy do czosnku, sprzęt 
kuchenny, Ręczne narzędzia do czyszczenia, Pakuły czysz-
czące, Szmatki do czyszczenia, Gąbki czyszczące, Przykrywki 
do dań, Deski do krojenia do kuchni, Osłony na doniczki 
nie z papieru, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Obrączki 
dla drobiu, Trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, 
Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do pa-
rzenia kawy nieelektryczne, Dzieła sztuki z porcelany, cerami-
ki, gliny lub szkła, Dziobki naczyń do nalewania, Figurki z por-
celan, ceramiki, gliny lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nie-
elektryczne, Foremki do lodu, Foremki do wycinania ciaste-
czek, Formy, foremki, przybory kuchenne, Formy, foremki 
do ciast, przybory kuchenne, Frytownice nieelektryczne, 
Garnki, Zamknięcia pokrywek do garnków, Garnki do goto-
wania na parze, nieelektryczne, Garnki kuchenne, Przybory 
kuchenne, komplety, Szybkowary nieelektryczne, Uchwyty 
toaletowe na gąbki, Gąbki do celów domowych, Gąbki ścier-
ne do szorowania skór, Gąbki toaletowe, Gąsiory szklane, Go-
frownice do ciast nieelektryczne, Przybory do użytku w go-
spodarstwie domowym, Grille kuchenne nieelektryczne, 
Pudełka na herbatę, Sitka do herbaty, Zaparzaczki do herba-
ty, Łapki na insekty, Ircha do czyszczenia, Szklane zatyczki, 

Karafki, Ręczne młynki do kawy, Kieliszki, Klamerki do moco-
wania bielizny na sznurze, Klosze do przykrywania masła, 
Klosze do przykrywania sera, Korkociągi, Przybory kosme-
tyczne, Kosze do użytku domowego, Kosze na odpadki, Ko-
sze na papier, Koszyki piknikowe z naczyniami, Koziołki pod 
noże na stół, Kółka na serwetki, Prasy do krawatów, Kryształ, 
wyroby szklane, Krzemionka roztopiona inna niż dla budow-
nictwa, produkt półprzetworzony, Kubki, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Pojemniki kuchenne, Kufle, Kufle 
do piwa, Podpórki, uchwyty do układania, rozmieszczania 
kwiatów, Lejki, Komplety do likierów, Wiaderka do kostek 
lodu, Packi na muchy, Łopatki do użytku kuchennego, Łopat-
ki do użytku domowego, Łyżki do butów, Łyżki do mieszania, 
przybory kuchenne, Majolika, Urządzenia do wytwarzania 
makaronów ręcznie, Maselniczki, Maty do pieczenia, Miotełki 
do usuwania kurzu z mebli, Menażki, Miednice, Mieszadełka 
do koktajli, Mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, 
blendery, Mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, Młynki 
domowe nieelektryczne, Miotły, Miseczki, Miski ze szkła, Płyt-
ki zapobiegające kipieniu mleka, Młynki do użytku domowe-
go ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła nie do celów budowla-
nych, Mydelniczki, Dozowniki na mydło, Naczynia, Naczynia 
ceramiczne, Naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych 
napojów, Naczynia stołowe, Termosy do napojów, Nóż pie-
karniczy, Pucharki na owoce, Wyciskacze do owoców nie-
elektryczne do celów domowych, Młynki do pieprzu ręczne, 
Pieprzniczki, Pipety do degustacji win, Pochłaniacze dymu 
do użytku domowego, Podkładki na stół pod naczynia 
nie z papieru i nie z tkanin, Pojemniki do użytku w gospodar-
stwie domowym, Pojemniki na chleb, Pojemniki na słodycze, 
Pokrowce na deski do prasowania, Rękawice do polerowa-
nia, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania 
do celów domowych, Polerujące materiały do nabłyszczania 
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Polewaczki, Sitka 
do konewek, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 
Porcelana, Porcelana chińska, Półmiski do jarzyn, Przybory 
kuchenne nieelektryczne, Zestawy do przypraw, Przyrządy 
do demakijażu, Przyrządy do podlewania, Pudełka na kanap-
ki, Pudełka szklane, Puszki do pudru, Puderniczki, Dozowniki 
ręczników papierowych, Rękawice do prac domowych, Rę-
kawice ogrodnicze, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, 
Rondelki, tygielki, Rondle, Rozpylacze do perfum, Rożki 
do picia, Elementy podtrzymujące do rusztu, Salaterki, Serwi-
sy, zastawy stołowe, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy, 
Sita, przybory gospodarstwa domowego, Skarbonki, Skóra 
do polerowania, Słoiki na herbatniki, Słomki do picia, Patelnie 
do smażenia, Solniczki, Spodeczki, Stojaki stołowe na gorące 
potrawy, Półmiski, tace, Szczotki, Szczotki do czyszczenia po-
jemników, Szczotki do misek klozetowych, Szczotki do mycia 
naczyń, Szczotki do obuwia, Szczotki do szorowania, Szczotki 
elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, Szczotki z piór 
do wycierania kurzu, Szklane wyroby malowane, Szklanki 
do napojów, Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Zmywaki 
metalowe do szorowania, Szpilki kuchenne metalowe, 
Sztuczne jajka, Szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn 
ze stołu, Ściereczki do wycierania kurzu, Ścierki do mycia 
podłóg, Świeczniki, Tace do użytku domowego, Tace 
do użytku domowego papierowe, Tace obrotowe, Talerze, 
Talerze jednorazowego użytku, Talerze papierowe, Tarki ku-
chenne, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy, 
Kuchenne łyżki do polewania tłuszczu, Przybory toaletowe, 
Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy deko-
racji, Trzepaczki nieelektryczne, Ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, Wałki do ciasta domowe, Wazony, 
Wazy do zup, Wiadra płócienne, Wieszaki pręty i koła na ręcz-
niki, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, 25 Bandany na szyję, Podwiki, 
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kwefy, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, 
Biustonosze, Bluzy, kombinezony, Boa na szyję, Botki, Brycze-
sy, Obuwie, Buty narciarskie, Korki do butów piłkarskich, Buty 
sportowe, Buty sznurowane, Cholewki do butów, Chusty, fu-
lardy, Cylindry, kapelusze, Czapki, nakrycia głowy, Czepki ką-
pielowe, Czepki prysznicowe, Czubki do butów, Szarfy, Dasz-
ki do czapek, Drewniaki, Dzianina jako odzież, Swetry, Espa-
dryle, Etole -futra, Fartuchy, odzież, Fulary, ozdobne krawaty, 
Futra, odzież, Gabardyna, ubrania, Garnitury, Getry, Gorsety, 
gorsety, bielizna damska, Halki, półhalki, Halki, bielizna, Kalo-
sze, Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze, Kapelusze 
papierowe, odzież, Kaptury, odzież, Karczki koszul, Kąpielów-
ki, Kieszenie do odzieży, Narzutki na ramiona, Kołnierzyki 
przypinane, Kombinezony, Kombinezony, odzież, Kombine-
zony dla narciarzy wodnych, Kostiumy kąpielowe, Koszule, 
Koszule z krótkimi rękawami, Podkoszulki bez rękawów, Kra-
waty, Kurtki, odzież, Kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki dziecięce, Manipularze, litur-
gia, Mankiety, Mantyle, Stroje na maskaradę, Maski na oczy 
do spania, Mitry, nakrycia głowy, Mufki, odzież, Mundury, 
Mycki, piuski, Opaski na głowę, Napierśniki, plastrony, koszu-
le, Napiętki do pończoch, Nauszniki, odzież, Antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, Pasy do obuwia, Okucia metalowe 
do obuwia, Napiętki do obuwia, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obwódki do obuwia, 
Apaszki, chustki, Odzież, Odzież dla automobilistów, Odzież 
dla kolarzy, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież pa-
pierowa, Odzież wodoodporna, Odzież ze skóry, Odzież 
z imitacji skóry, Ogrzewacze stóp nieelektryczne, Okrycia 
wierzchnie, odzież, Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Paski, odzież, Pasy do pończoch, bielizna, Pasy 
do przechowywania pieniędzy, odzież, Peleryny, Pelisy, Płasz-
cze kąpielowe, Piżamy, Podeszwy butów, Podszewki gotowe, 
cześć garderoby, Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, 
Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, 
Półbuty, Prochowce, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Ręka-
wiczki, odzież, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sanda-
ły kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, 
Spódnico-spodenki tenisowe, Staniki, Stroje plażowe, Sukien-
ka na szelkach do noszenia na bluzkę, Sukienki, Szale, Szkiele-
ty do kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki nie papierowe, Taśmy 
do getrów, pod stopy, Taśmy do spodni, pod stopy, Togi, Try-
koty, ubrania, T-shirty, Turbany, Daszki, nakrycia głowy, Woal-
ki, welony, Wyprawka dziecięca, ubrania, Wyroby pończosz-
nicze, Żakiety pikowane, ubrania, 35 Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Dys-
trybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospek-
tów, broszur, Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym 
przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane 
z wymienionymi w wykazie towarami z klas 3, 16, 18, 21, 25  
tj. następującymi: antypoślizgowe płyny do podłóg, antypo-
ślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, aromaty jako olejki aromatyczne, barwniki jako 
środki chemiczne do odświeżania kolorów do użytku domo-
wego -pranie, kreda czyszcząca, środki czyszczące do celów 
domowych, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż stoso-
wane w procesach produkcyjnych, wosk do parkietu, środki 
do polerowania podłóg i mebli, preparaty do usuwania 
rdzy, pasty do skóry, środki do usuwania wosku z podłóg, 
preparaty do szorowania, ściereczki nasączane detergenta-
mi, do czyszczenia, środki wybielające stosowane w pralnic-
twie, ultramaryna, środki zapachowe odświeżające powie-
trze, środki ułatwiające suszenie naczyń do zmywarek, środki 
wybielające stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam,  
albumy do wklejania, czasopisma, periodyki, drukowane pu-

blikacje, gazety, kalendarze, katalogi, broszury, książki, mate-
riały drukowane, materiały piśmienne, afisze- plakaty, afisze- 
plakaty z papieru lub kartonu, artykuły papiernicze, bloki li-
stowe, artykuły papiernicze, podkładki na biurko, arkusze ce-
lulozy regenerowanej do owijania, wydrukowane fotografie, 
formularze, blankiety, druki, koperty, artykuły piśmienne, no-
tatniki, notesy, podkładki do pisania z klipsem, segregatory 
na kartki, skoroszyty na dokumenty, kasetki ozdobne na pa-
peterię, artykuły biurowe, papier, papier do zawijania, papier 
do pisania, papier w arkuszach, artykuły piśmienne, zeszyty 
do pisania lub rysowania, zakładki do książek, aktówki, chle-
baki, chusty do noszenia niemowląt, imitacje skóry, kuferki, 
kuferki na kosmetyki bez wyposażenia, kufry bagażowe, pa-
rasole, pokrowce na parasole, druty do parasoli przeciwdesz-
czowych i przeciwsłonecznych, torby plażowe, plecaki, torby 
turystyczne, bagaż, portmonetki z siatki oczkowej, przeciw-
słoneczne parasole, torby gimnastyczne, sznurowane torby 
na zakupy, torebki, wizytowniki, torby na zakupy, kosmetycz-
ki na przybory toaletowe, akwaria pokojowe, pokrywy 
na akwaria, ampułki szklane- pojemniki, balony szklane- po-
jemniki, odpady bawełniane do czyszczenia, buteleczki, bu-
telki, otwieracze do butelki, butelki chłodnicze, podgrzewa-
cze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, butelki na na-
poje dla podróżnych, butle, cebrzyki, wyroby ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, ko-
sze na chleb, łopatki do ciast, formy do ciast i ciasteczek, cu-
kiernice, przykrycia na czajniczek, czajniczki do herbaty, czaj-
niki nieelektryczne, prasy do czosnku- sprzęt kuchenny, ręcz-
ne narzędzia do czyszczenia, pakuły czyszczące, szmatki 
do czyszczenia, gąbki czyszczące, przykrywki do dań, deski 
do krojenia do kuchni, osłony na doniczki nie z papieru, do-
niczki na kwiaty, doniczki okienne, obrączki dla drobiu, trze-
paczki do dywanów nie będące maszynami, dzbanki, dzban-
ki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nie-
elektryczne, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny lub 
szkła, dziobki naczyń do nalewania, figurki z porcelany, cera-
miki, gliny lub szkła, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, 
foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, formy i fo-
remki jako przybory kuchenne, formy i foremki do ciast jako 
przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, garnki, za-
mknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania na pa-
rze, nieelektryczne, garnki kuchenne, przybory kuchenne- 
komplety, szybkowary nieelektryczne, uchwyty toaletowe 
na gąbki, gąbki do celów domowych, gąbki ścierne do szoro-
wania skór, gąbki toaletowe, gąsiory szklane, gofrownice 
do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym, grille kuchenne nieelektryczne, pudełka 
na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, łapki 
na insekty, ircha do czyszczenia, szklane zatyczki, karafki, 
ręczne młynki do kawy, kieliszki, klamerki do mocowania bie-
lizny na sznurze, klosze do przykrywania masła, klosze 
do przykrywania sera, korkociągi, przybory kosmetyczne, ko-
sze do użytku domowego, kosze na odpadki, kosze na pa-
pier, koszyki piknikowe z naczyniami, koziołki pod noże 
na stół, kółka na serwetki, prasy do krawatów, kryształ- wyro-
by szklane, krzemionka roztopiona inna niż dla budownic-
twa- produkt półprzetworzony, kubki, kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, pojemniki kuchenne, kufle, kufle 
do piwa, podpórki, uchwyty do układania, rozmieszczania 
kwiatów, lejki, komplety do likierów, wiaderka do kostek lodu, 
packi na muchy, łopatki do użytku kuchennego, łopatki 
do użytku domowego, łyżki do butów, łyżki do mieszania- 
przybory kuchenne, majolika, urządzenia do wytwarzania 
makaronów ręcznie, maselniczki, maty do pieczenia, miotełki 
do usuwania kurzu z mebli, menażki, miednice, mieszadełka 
do koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, 
blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki 
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domowe nieelektryczne, miotły, miseczki, miski ze szkła, 
płytki zapobiegające kipieniu mleka, młynki do użytku do-
mowego ręczne, mopy, mozaiki ze szkła nie do celów bu-
dowlanych, mydelniczki, dozowniki na mydło, naczynia, na-
czynia ceramiczne, naczynia do przyrządzania lodów i mro-
żonych napojów, naczynia stołowe, termosy do napojów, 
nóż piekarniczy, pucharki na owoce, wyciskacze do owoców 
nieelektryczne do celów domowych, młynki do pieprzu 
ręczne, pieprzniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, podkładki na stół pod naczy-
nia nie z papieru i nie z tkanin, pojemniki do użytku w gospo-
darstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na sło-
dycze, pokrowce na deski do prasowania, rękawice do pole-
rowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania 
do celów domowych, polerujące materiały do nabłyszczania 
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, sitka 
do konewek, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 
porcelana, porcelana chińska, półmiski do jarzyn, przybory 
kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, przyrządy 
do demakijażu, przyrządy do podlewania, pudełka na ka-
napki, pudełka szklane, puszki do pudru, puderniczki, do-
zowniki ręczników papierowych, rękawice do prac domo-
wych, rękawice ogrodnicze, urządzenia do rozciągania ręka-
wiczek, rondelki, tygielki, rondle, rozpylacze do perfum, rożki 
do picia, elementy podtrzymujące do rusztu, salaterki, serwi-
sy, zastawy stołowe, serwisy do herbaty, serwisy do kawy, 
sita, przybory gospodarstwa domowego, skarbonki, skóra 
do polerowania, słoiki na herbatniki, słomki do picia, patelnie 
do smażenia, solniczki, spodeczki, stojaki stołowe na gorące 
potrawy, półmiski, tace, szczotki, szczotki do czyszczenia po-
jemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia 
naczyń, szczotki do obuwia, szczotki do szorowania, szczotki 
elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór 
do wycierania kurzu, szklane wyroby malowane, szklanki 
do napojów, szczotki do szklanych kloszy do lamp, zmywaki 
metalowe do szorowania, szpilki kuchenne metalowe, 
sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn 
ze stołu, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki do mycia 
podłóg, świeczniki, tace do użytku domowego, tace do użyt-
ku domowego papierowe, tace obrotowe, talerze, talerze 
jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki kuchenne, 
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, kuchenne 
łyżki do polewania tłuszczu, przybory toaletowe, torby izo-
termiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trze-
paczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku 
domowego, wałki do ciasta domowe, wazony, wazy do zup, 
wiadra płócienne, wieszaki pręty i koła na ręczniki, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zmywaki ścierne 
do celów kuchennych, bandany na szyję, podwiki, kwefy, be-
rety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustono-
sze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, botki, bryczesy, obu-
wie, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty sporto-
we, buty sznurowane, cholewki do butów, chusty, fulardy, 
cylindry, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, czepki kąpielowe, 
czepki prysznicowe, czubki do butów, szarfy, daszki do cza-
pek, drewniaki, dzianina jako odzież, swetry, espadryle, etole 
-futra, fartuchy, odzież, fulary, ozdobne krawaty, futra- odzież, 
gabardyna, ubrania, garnitury, getry, gorsety, gorsety, bieli-
zna damska, halki, półhalki, halki, bielizna, kalosze, kamizelki, 
kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe- 
odzież, kaptury- odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie 
do odzieży, narzutki na ramiona, kołnierzyki przypinane, 
kombinezony, kombinezony- odzież, kombinezony dla nar-
ciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, krawaty, kurtki- 
odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, li-
berie, majtki, majtki dziecięce, manipularze- liturgia, mankie-

ty, mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, 
mitry- nakrycia głowy, mufki- odzież, mundury, mycki, piuski, 
opaski na głowę, napierśniki, plastrony, koszule, napiętki 
do pończoch, nauszniki- odzież, antypoślizgowe akcesoria 
do obuwia, pasy do obuwia, okucia metalowe do obuwia, 
napiętki do obuwia, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkar-
skie, obuwie plażowe, obwódki do obuwia, apaszki, chustki, 
odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wo-
doodporna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ogrzewa-
cze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie, odzież, ornaty, 
palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, odzież, 
pasy do pończoch, bielizna, pasy do przechowywania pie-
niędzy, odzież, peleryny, pelisy, płaszcze kąpielowe, piżamy, 
podeszwy butów, podszewki gotowe- cześć garderoby, 
podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, 
pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, pro-
chowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, odzież, rę-
kawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, 
sarongi, skarpetki, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki 
tenisowe, staniki, stroje plażowe, sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, sukienki, szale, szkielety do kapeluszy, szla-
froki, śliniaki nie papierowe, taśmy do getrów, pod stopy, ta-
śmy do spodni, pod stopy, togi, trykoty, ubrania, t-shirty, tur-
bany, daszki, nakrycia głowy, woalki, welony, wyprawka dzie-
cięca- ubrania, wyroby pończosznicze, żakiety pikowane, 
ubrania, 41 Produkcja filmów innych niż reklamowych, Pro-
dukcja filmów na taśmach wideo, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Radiowe 
programy rozrywkowe, Telewizyjne programy rozrywkowe, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pu-
blikowanie książek, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, 
Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publi-
kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi reporterskie, 
Rozrywka.

(210) 552914 (220) 2023 02 27
(731) PARTYKA ADRIAN, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFLY THE VAPE SHOP

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 9 Baterie do elektronicznych papierosów, Baterie 
do papierosów elektronicznych, Ładowarki do elektronicz-
nych papierosów, Ładowarki do elektronicznych przyborów 
dla palaczy, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Ła-
dowarki USB do elektronicznych papierosów, Przenośne etui 
do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, 
Ładowarki USB przystosowane do samochodowych gniazd 
zapalniczki, 34 Waporyzatory osobiste i papierosy elektro-
niczne oraz aromaty i płyny do nich, Papierosy elektroniczne, 
Pudełka na papierosy elektroniczne, Papierosy beztytonio-
we nie do celów medycznych, Aromaty chemiczne w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, Wkłady zawierające chemiczne substancje aro-
matyczne w płynie do papierosów elektronicznych, Atomi-
zery do papierosów elektronicznych, Bibułki papierosowe, 
Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania 
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w e-papierosach, Filtry do papierosów, Gilzy papierosowe, 
Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów 
tytoniowych, Kartomizery do papierosów elektronicznych, 
Kartridże do papierosów elektronicznych, Lufki do papiero-
sów, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 
Papier na ustniki do papierosów, Papierośnice, Elektroniczne 
ładowalne papierośnice, Papierośnice automatyczne, Papie-
rośnice nie z metali szlachetnych, Papierośnice wykonane 
z metali szlachetnych, Papierośnice z metali szlachetnych, 
Papierosy (Filtry do -), Papierosy (Ustniki -), Papierowe ust-
niki papierosowe z filtrami, Ustniki do papierosów, Ustniki 
papierosów, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glicerynę roślinną, Płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, Pojemniki na zapalniczki do papierosów, 
Pojemniki, nie z metalu szlachetnego, na zapalniczki do pa-
pierosów, Pojemniki z metalu szlachetnego na zapalniczki 
do papierosów, Pudełka na papierosy, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki 
eteryczne, Środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, 
do stosowania w zamiennikach tytoniu, Smoła tytoniowa 
do użytku w papierosach elektronicznych, Środki czyszczą-
ce do papierosów elektronicznych, Uchwyty do papierosów 
elektronicznych, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Wy-
mienne wkłady do papierosów elektronicznych, Zapalniczki 
do papierosów, Zapalniczki do papierosów nieprzeznaczone 
do pojazdów lądowych, Zapalniczki do papierosów z metalu 
szlachetnego, Zapalniczki do papierosów, nie z metali szla-
chetnych, Zestaw do skręcania papierosów.

(210) 552920 (220) 2023 02 24
(731) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Kanclerz
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.

(210) 552933 (220) 2023 02 27
(731) NET EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GIVES
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Akcesoria 
na szyję, Alby, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe 
dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, 
Bandany, Bandany na szyję, Bermudy, Bermudy (szorty), Bez-
rękawniki, Ascoty [krawaty], Blezery, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bojówki, Bon-
żurki, Bryczesy do chodzenia, Burki, Chinosy, Cheongsams 
(chińskie sukienki), Chusteczki do kieszonki piersiowej [po-
szetki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Chusty na głowę, 
Chusty [odzież], Chusty, szale na głowę, Ciepłe kurtki robo-
cze, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Damskie luźne topy, 
Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne stroje, 
Długie szale damskie, Dolne części ubrań [odzież], Dresy or-
talionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, Fartuszki, Fulary [artykuły odzieżo-
we], Gabardyna [odzież], Garnitury męskie, Getry, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Gorsy koszul, Grube kurtki, 

Grube płaszcze, Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Hanbok, 
Izolowane termicznie rękawice do urządzeń z ekranem doty-
kowym, Jaszmaki, Jaszmaki [zasłony na twarz noszone przez 
kobiety muzułmańskie], Jednoczęściowa odzież dla nie-
mowląt i małych dzieci, Jedwabne krawaty, Kaftany, Kamizel-
ki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki dla rybaków, Kamizelki 
do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizel-
ki myśliwskie, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kami-
zelki skórzane, Kamizelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kap-
tury, Kąpielówki, Kaptury [odzież], Kaszmirowe szale, Kilty, 
Kilty z tartanu, Kimona, Kimona do karate, Kimona japoń-
skie, Kitle do użytku szpitalnego, Koce nadające się do no-
szenia, Kolanówki, Kołnierze, Kombinezony, Kombinezony 
damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla nie-
mowląt i małych dzieci, Kombinezony do latania, Kombine-
zony do snowboardu, Kombinezony jednoczęściowe, Kom-
binezony narciarskie do zawodów, Kombinezony [odzież], 
Kombinezony narciarskie, Kombinezony pielęgniarskie, Kom-
binezony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kom-
binezony zimowe, Komplety do biegania [odzież], Komplety 
do joggingu [odzież], Komplety koszulek i spodenek, Kom-
plety narciarskie, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kom-
plety skórzane, Komplety sportowe, Koreańskie kurtki noszo-
ne na ubraniu podstawowym [Magoja], Kostiumy, Kostiumy 
dla kobiet, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Ko-
stiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i ko-
biet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe 
z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy na bale maskowe 
i Halloween, Kostiumy na Halloween, Kostiumy taneczne, Ko-
stiumy teatralne, Kostiumy ze spódnicą, Koszule, Koszule cią-
żowe, Koszule do garniturów, Koszule codzienne, Koszule 
eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, Koszule sztruksowe, Koszule wędkar-
skie, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule 
z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule 
z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Ko-
szulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki 
dla siatkarzy, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki 
do gry w rugby, Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki 
gimnastyczne bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki pił-
karskie, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki spor-
towe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki 
z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
mowląt i małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, Kra-
waty kowbojskie (bolo) z elementami z metali szlachetnych, 
Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne 
kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie płaszcze do ki-
mon (haori), Krótkie płaszcze [do samochodu], Krótkie 
spodnie, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki bu-
drysówki, Kurtki dla rybaków, Kurtki dresowe, Kurtki dwu-
stronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież 
sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki kamuflażowe, Kurtki ko-
szulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki myśliwskie, Kurtki nar-
ciarskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki 
[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki rybackie, 
Kurtki safari, Kurtki skórzane, Kurtki snowboardowe, Kurtki 
sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki w stylu safa-
ri, Kurtki wędkarskie, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, 
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Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszo-
we, Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Letnie 
ubranka dla dzieci, Liberie, Luźne sukienki ciążowe, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki przypominające szor-
ty z luźną nogawką, Manipularze [liturgia], Mankiety, Mankini, 
Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Maski ochronne 
[modna odzież], Maski ochronne [odzież], Męska bielizna jed-
noczęściowa, Męskie apaszki, Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, 
Mufki, Mufki futrzane, Mufki [odzież], Mundurki szkolne, 
Mundury, Muszki, Narzutki na ramiona, Narzutki na ramiona 
[odzież], Narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykań-
skiego, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzch-
nia, Nikaby, Ochraniacze kołnierzy, Ochraniacze przeciw-
śnieżne, Ocieplacze, Ocieplacze na kolana [odzież], Ociepla-
cze na nogi [getry], Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze 
na szyję, Ocieplacze szyi, Ocieplane kurtki, Odzież ciążowa, 
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla kolarzy, 
Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla małych dzieci, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież do jazdy na moto-
cyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież do sztuk 
walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania judo, Odzież 
do uprawiania zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, 
Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, 
Odzież gimnastyczna, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, 
Odzież gotowa, Odzież jedwabna, Odzież haftowana, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież narciarska, 
Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana 
na ubrania, Odzież papierowa, Odzież przeciwdeszczowa, 
Odzież pluszowa, Odzież puchowa, Odzież religijna, Odzież 
robocza, Odzież skórzana, Odzież skórzana dla motocykli-
stów, Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem ręka-
wic do golfa], Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, 
Odzież surfingowa, Odzież taneczna, Odzież tkana, Odzież 
treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wełniana, Odzież 
wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla 
chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzch-
nia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki pogo-
dowe, Odzież wodoodporna, Odzież z diodami elektrolumi-
nescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, 
Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skó-
ry, Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrodniczki, Ogrzewa-
cze do nadgarstków, Ogrzewacze rąk [odzież], Ogrzewacze 
stóp, nieelektryczne, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia ro-
bocze [kombinezony], Okrycia wierzchnie [odzież], Okrycia 
zakładane na kostiumy kąpielowe, Opaski na biust [odzież], 
Opaski na szyję [części odzieży], Opaski przeciwpotne, Opa-
ski przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciwpotne na nadgar-
stek, Opończe, Ornaty, Owijacze, Pajacyki dla dzieci [odzież], 
Palta, Papierowe czapki używane jako części odzieży, Parea, 
Paski, Paski do przytrzymywania turniury do obi (obiage),  
Paski do smokingów, Paski do zaciśnięcia kimon (datejime), 
Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry,  
Paski z materiału, Pasy ciążowe [odzież], Pasy do owijania 
do kimon [Datemaki], Pasy do pończoch dla mężczyzn, Pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy do wyszczu-
plania talii, Pasy przez ramię do odzieży, Pelerynki, Peleryny 
fryzjerskie, Peleryny futrzane, Peleryny [narzutki], Peleryny 
nieprzemakalne, Peleryny [płaszcze], Pelisy, Pieluchomajtki 
[odzież], Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze damskie, 

Płaszcze futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, 
Płaszcze laboratoryjne, Płaszcze mundurowe [zimowe], Płasz-
cze plażowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, 
Płaszcze sportowe, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze z bawełny, 
Płaszcze z materiału dżinsowego, Płaszcze ze skóry owczej, 
Płaszcze zimowe, Plisowane spódnice do uroczystych kimon 
(hakama), Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawa-
mi, Podomki, Podstawowa górna część tradycyjnego stroju 
koreańskiego [Jeogori], Podszewki do kurtek, Podszewki go-
towe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, 
Podwiązki ślubne, Polary, Półgolfy, Poncza, Ponczo przeciw-
deszczowe, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszet-
ki, Poszetki [odzież], Potniki, Powijaki dla niemowląt, Pro-
chowce, Przybrania głowy [woalki], Pulowery, Pulowery bez 
rękawów, Pulowery bez rękawów [odzież], Pulowery do gry 
w tenisa, Pulowery z długimi rękawami, Pulowery z kaptu-
rem, Pulowery z polaru, Pumpy, Pumpy damskie, Pumpy 
do kolan, Rajstopy, Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tańca 
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Rajstopy sportowe, 
Rajtuzy, Rajtuzy na szelkach, Rampersy, Rękawice do snow-
boardu, Rękawice jeździeckie, Rękawice kamuflażowe, Ręka-
wice motocyklowe, Rękawice narciarskie, Rękawice snowbo-
ardowe z jednym palcem, Rękawice, w tym rękawice ze skó-
ry, skóry surowej lub futra, Rękawiczki, Rękawiczki bez pal-
ców, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki dziane, Ręka-
wiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki samocho-
dowe, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki z materiałem 
przewodzącym na czubkach palców, które można nosić 
podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych 
z ekranem dotykowym, Rękawiczki zimowe, Repliki komple-
tów piłkarskich, Rybaczki, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki 
antypoślizgowe, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, 
Skarpetki dla sportowców, Skarpetki do gry w tenisa, Skar-
petki i pończochy, Skarpetki japońskie (tabi), Skarpetki mę-
skie, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki (Podwiązki do 
-), Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki sportowe, Skarpetki 
w stylu japońskim (tabi), Skarpetki wchłaniające pot, Skarpet-
ki wełniane, Skarpetki z palcami, Skarpety bez stopy, Skarpe-
ty do jogi, Skarpety do kostek, Skarpety do sportów wod-
nych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Skóra 
(Odzież ze -), Skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), Skó-
rzane sukienki, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Śliniaki 
dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki materiałowe 
dla dorosłych, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki z materiałów 
tekstylnych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Slipy męskie, 
figi damskie, Smokingi, Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki 
[odzież], Spodenki, Spodenki bokserskie, Spodenki dla rowe-
rzystów, Spodenki do futbolu amerykańskiego, Spodenki 
do rugby, Spodenki kąpielowe, Spodenki rowerowe na szel-
kach, Spódnica-spodnie, Spódnice, Spódnice golfowe, Spód-
nice plisowane, Spódnico-spodenki, Spódnico-spodnie, 
Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry w tenisa, Spodnie, 
Spodnie capri, Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycz-
nych, Spodnie do futbolu amerykańskiego, Spodnie do gry 
w golfa, Spodnie do jeździectwa, Spodnie do joggingu, 
Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie 
do kolan [bryczesy], Spodnie do rozgrzewki, Spodnie dreso-
we, Spodnie dziecięce, Spodnie golfowe, Spodnie joggingo-
we, Spodnie kamuflażowe, Spodnie khaki, Spodnie kolarskie, 
Spodnie myśliwskie, Spodnie narciarskie, Spodnie narciarskie 
[na szelkach], Spodnie [nieformalne], Spodnie nieprzemakal-
ne, Spodnie od dresu, Spodnie ogrodniczki do polowania, 
Spodnie pielęgniarskie, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie 
pumpy [alladynki], Spodnie skórzane, Spodnie snowboardo-
we, Spodnie sportowe, Spodnie sportowe pochłaniające wil-
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goć, Spodnie sztruksowe, Spodnie w stylu pirackim, Spodnie 
wiatroszczelne, Spodnie wierzchnie, Spodnie z ochraniacza-
mi do użytku sportowego, Spodnie ze stretchu, Spodniumy 
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], Stroje baletowe, Stroje 
baseballowe, Stroje dla chórzystów, Stroje dla druhen, Stroje 
dla pielęgniarek, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje 
do aikido, Stroje do chrztu, Stroje do judo, Stroje do karate, 
Stroje do kendo, Stroje do sportów walki, Stroje do taekwon-
do, Stroje do użytku handlowego, Stroje jednoczęściowe, 
Stroje kąpielowe monikini, Stroje ludowe [odzież], Stroje ma-
rynarskie, Stroje maskaradowe, Stroje na maskaradę, Stroje 
nieprzemakalne dla motocyklistów, Stroje pielęgniarskie, 
Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje sportowe, 
Stroje wizytowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluz-
kę, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Sukienki dla niemow-
ląt i małych dzieci, Sukienki do chrztu, Sukienki do gry w te-
nisa, Sukienki druhen, Sukienki skórzane, Suknie balowe, 
Suknie koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Sutan-
ny, Surduty, Swetry, Swetry bez rękawów, Swetry [odzież], 
Swetry marynarskie, Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry 
z dekoltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Swetry z półgolfem, Szale, Szale boa 
[odzież], Szale i chusty na głowę, Szale i etole, Szale [tylko 
z trykotu], Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki je-
dwabne, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Szarfy do kimon [Obi], Szarfy [do ubrania], Szelki, Szerokie 
koszule wierzchnie, Szlafroki wypoczynkowe, Szmizetki, 
Sznurki do przewiązywania w pasie do kimon [Koshihimo], 
Sznurowe zapięcia do haori [haori-himo], Szorty, Szorty cią-
żowe, Szorty do gry w tenisa, Szorty gimnastyczne, Szorty 
golfowe, Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], Szorty sportowe, 
Szorty uciskowe [sliding shorts], Szorty z ochraniaczami 
do użytku sportowego, Szorty z polaru, Sztormiaki [odzież], 
T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Taśmy do spodni pod 
stopy, Tkane koszule, Togi, Topy bez ramiączek, Topy ciążo-
we, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy spor-
towe do rozgrzewki, Topy wiązane na szyi, Topy z dzianin, 
Topy z półgolfem, Torby na obuwie myśliwskie, Tradycyjna 
odzież japońska, Tradycyjne arabskie długie obszerne stroje 
[thobe], Tradycyjne koreańskie kamizelki kobiece [Baeja], 
Trencze, Trykot, Trykoty, Trykoty [ubrania], Trykoty z długimi 
nogawkami, Tuniki, Tuniki hawajskie, Turniury do węzłów obi 
(obiage-shin), Ubiory do uprawiania sztuk walki, Ubrania co-
dzienne, Ubrania dla kolarzy, Ubrania dla szefów kuchni, 
Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Wąskie 
spodnie w szkocką kratę, Wełniane rajstopy, Wełniane szale 
noszone w krajach Ameryki Łacińskiej, Wiatrówki, Woalki, 
welony, Woalki, welony [odzież], Wygodne luźne spodnie, 
Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wy-
prawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, Żakiety 
męskie, Żakiety z dzianiny, Zestawy typu „bliźniak” [odzież],  
Zewnętrzne okrycia koreańskie [Durumagi], Znaczniki  
[narzutki] piłkarskie, Znaczniki [narzutki] sportowe, Znaczniki 
treningowe.

(210) 552936 (220) 2023 02 27
(731) PARTYKA ADRIAN, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFLY THE VAPE SHOP

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.13, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 9 Baterie do elektronicznych papierosów, Baterie 
do papierosów elektronicznych, Baterie do elektronicznych 
przyborów dla palaczy, Ładowarki do elektronicznych pa-
pierosów, Ładowarki do elektronicznych przyborów dla 
palaczy, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łado-
warki USB do elektronicznych papierosów, Przenośne etui 
do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzato-
rów, Baterie do waporyzatorów, Ładowarki do waporyzato-
rów, 34 Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych,  
Artykuły do użytku z tytoniem, Tytoń i produkty tytoniowe 
(w tym substytuty tytoniu), Waporyzatory osobiste i papie-
rosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, Przybory 
dla palaczy, Wkłady zawierające chemiczne substancje aro-
matyczne w płynie do papierosów elektronicznych, Atomi-
zery do papierosów elektronicznych, Bibułki papierosowe, 
Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania 
w e-papierosach, Filtry do papierosów, Gilzy papierosowe, 
Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów 
tytoniowych, Kartomizery do papierosów elektronicznych, 
Kartridże do papierosów elektronicznych, Lufki do papiero-
sów, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 
Papier na ustniki do papierosów, Elektroniczne ładowalne 
papierośnice, Papierośnice, Papierośnice automatyczne, 
Papierośnice nie z metali szlachetnych, Papierośnice z me-
tali szlachetnych, Papierośnice wykonane z metali szlachet-
nych, Ustniki do papierosów, Aromaty chemiczne w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glikol propylenowy, Płyn do papierosów elek-
tronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, Pojemniki na zapalniczki do papierosów, 
Pojemniki, nie z metalu szlachetnego, na zapalniczki do pa-
pierosów, Pojemniki z metalu szlachetnego na zapalniczki 
do papierosów, Pudełka na papierosy, Pudełka na papierosy 
elektroniczne, Środki aromatyzujące do stosowania w pa-
pierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Środki 
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki 
aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowania 
w zamiennikach tytoniu, Smoła tytoniowa do użytku w pa-
pierosach elektronicznych, Środki czyszczące do papierosów 
elektronicznych, Uchwyty do papierosów elektronicznych, 
Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Waporyzatory 
dla palaczy, do stosowania doustnego, Wymienne wkłady 
do papierosów elektronicznych, Zapalniczki do papierosów, 
Zapalniczki do papierosów z metalu szlachetnego, Zapal-
niczki do papierosów, nie z metali szlachetnych, Zapalniczki 
do papierosów nieprzeznaczone do pojazdów lądowych, 
Zestaw do skręcania papierosów.

(210) 552941 (220) 2023 02 28
(731) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITAMINA C CBC activ
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(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi mające w szcze-
gólności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku 
lub innym płynie, Suplementy diety dla ludzi mające postać 
stałą, w tym zwłaszcza tabletki lub kapsułki, Suplemen-
ty diety dla ludzi mające postać półstałą, w tym zwłaszcza 
żele lub żelki, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne 
nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze, Suple-
menty diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 552942 (220) 2023 02 28
(731) MÄDCHENFLOHMARKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARY PAULA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
(w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) 
związane z następującymi produktami: odzież, obuwie, na-
krycia głowy, torebki, biżuteria, okulary przeciwsłoneczne, 
Marketing imprez i wydarzeń, Organizacja wydarzeń ko-
mercyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych.

(210) 552944 (220) 2023 02 28
(731) WINOWIECKA JUSTYNA FOOD&ROLL, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAHAR KEBAB

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, Frytki, Burgery mięsne, Zapiekanki [żywność], Nuggetsy 
z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Gotowe da-
nia z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa,  
Gotowe dania warzywne, 43 Oferowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, Usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, Usługi barów typu fast-food na wynos.

(210) 552947 (220) 2023 02 28
(731) WINOWIECKA JUSTYNA FOOD&ROLL, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) Sahar Kebab
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, Frytki, Burgery mięsne, Zapiekanki [żywność], Nuggetsy 
z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Gotowe da-
nia z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa,  
Gotowe dania warzywne, 43 Oferowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, Usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, Usługi barów typu fast-food na wynos.

(210) 552952 (220) 2023 02 28
(731) BRZOZOWSKI MACIEJ BRZOZA TATTOO, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brzoza Tattoo

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 25.01.25, 05.13.25, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu.

(210) 552966 (220) 2023 02 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) złoto prosto z pola

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 31 Kukurydza, Kukurydza (nieprzetworzona), 
Nasiona [ziarna], Nasiona dla rolnictwa, Nieprzetworzona 
kukurydza, Produkty rolne (nieprzetworzone), Surowe i nie-
przetworzone produkty rolne, Surowe produkty rolne, Zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, Ziarna [zboże], Ziarna natural-
ne, 35 Doradztwo w zakresie marketingu: kukurydzy, nasion, 
ziaren, zbóż, surowych i nieprzetworzonych produktów 
rolnych, Doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu:  
kukurydzy, nasion, ziaren, zbóż, surowych i nieprzetworzo-
nych produktów rolnych, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Analizy odbioru re-
klamy, Dostarczanie informacji marketingowych, Kampanie 
marketingowe, Skup i sprzedaż kukurydzy, nasion, ziaren, 
zbóż, surowych i nieprzetworzonych produktów rolnych, 
Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kukurydzą, nasionami, 
ziarnami, zbożami, surowymi i nieprzetworzonymi produk-
tami rolnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kuku-
rydzą, nasionami, ziarnami, zbożami, surowymi i nieprze-
tworzonymi produktami rolnymi, Usługi organizacji targów 
i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, Usługi 
reklamowe, Usługi w zakresie promocji, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, ra-
diu, telewizji, Usługi tworzenia komputerowych baz danych, 
Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej w zakresie przemysłu rolniczego, Reklama i marketing, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
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Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakre-
sie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi sprzedaży detalicznej, hurto-
wej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu 
(sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: kuku-
rydzy, nasion, ziaren, zbóż, surowych i nieprzetworzonych 
produktów rolnych.

(210) 552979 (220) 2023 02 28
(731) DRAWEX A.C.M.T. DRYWA SPÓŁKA JAWNA, Małkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GK GALERIA KOMFORTU

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w tym za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a tak-
że sprzedaży wysyłkowej w zakresie mebli, dywanów oraz 
artykułów wyposażenia wnętrz, Zapewnianie platformy  
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej.

(210) 552981 (220) 2023 02 27
(731) FARMIERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) EASTERIA
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 552992 (220) 2023 02 28
(731) LASZCZAK JAKUB REGA MEBLE, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) REGA MEBLE
(510), (511) 20 Meble kuchenne, Przymocowane szafki 
kuchenne, Zestawy mebli kuchennych, Meble kuchenne 
na wymiar, Szafki kuchenne, Meble kuchenne do zabudo-
wy, Serwantki kuchenne, Stoły kuchenne, Meble kuchenne 
z regulacją wysokości, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, 
Biurka, Blaty kuchenne, Blaty na szafki, Blaty na szafki prze-
znaczone do użytku ze zlewozmywakami, Blaty stołowe, Bla-
ty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły [meble], 
Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego 
do mebli, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Drewnia-
ne półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli wykonane z two-
rzyw sztucznych, Drzwi do mebli wykonane z materiałów 
niemetalowych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, 
Drzwi przesuwne do mebli, Elementy meblowe, Elementy 
wnętrza szaf, Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, 
Fotele, Fronty do szaf i szafek, Fronty szuflad, Garderoby, Ga-
bloty szklane, Kanapy, Kółka samonastawne, Komody, Kom-
plety mebli do salonu, Konsole, Kredensy, Kredensy kuchen-
ne [meble], Krzesła, Krzesła składane, Krzesła stołowe, Ławy 
[meble], Ławki, Listwy profilowe do mebli [gzymsy], Meble, 
Meble biurowe, Meble do pokojów dziecinnych, Meble 
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do oranżerii, 
Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble domowe, Me-
ble drewniane, Meble gięte, Meble łączone, Meble ogrodo-
we, Meble sypialne, Meble tapicerowane, Meble wielofunk-

cyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wyko-
nane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Meble 
wykonane głównie ze szkła, Meblościanki, Niemetalowe czę-
ści mebli, Niemetalowe elementy łączące do mebli, Nieme-
talowe drzwi przesuwne do mebli, Niemetalowe uchwyty 
do szuflad, Nogi do mebli, Organizery do szuflad, Panele me-
blowe, Panele rozdzielające [przegrody], Panele tylne [części 
mebli], Płyty meblowe, Podnóżki, Półki do przechowywania 
[meble], Półki na żywność, Pufy [meble], Regały, Rozkładane 
meble z obiciem, Ścianki działowe do mebli, Segmenty me-
bli ściennych, Sofy, Stoliki, Stoły, Stopki do mebli, Szafki, Szaf-
ki do sypialni, Szafki do przechowywania, Szafki na ubrania, 
Szafki nocne, Szafki pod zlewem, Szafki ścienne, Szafki z lu-
strami, Szafki zamykane, Szafy, Szezlongi, Szuflady do mebli, 
Taborety, Toaletki, Wbudowane szafki, Witryny, Wyroby sto-
larskie, Zestawy mebli, Złącza do mebli, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Administrowanie sprzedażą, Dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Elek-
troniczne przetwarzanie zamówień, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi importowo-eks-
portowe, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi handlu de-
talicznego związane z urządzeniami kuchennymi, 37 Usługi 
montowania związane z instalacją mebli, Instalowanie mebli 
na wymiar, Lakierowanie mebli, Naprawa mebli, Malowanie 
mebli, Konserwacja mebli, Tapicerowanie mebli, 42 Projek-
towanie mebli, Usługi projektowania mebli, Projektowanie 
kuchni, Usługi w zakresie projektowania kuchni, Doradztwo 
projektowe, Doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, Oceny techniczne związane z projektowaniem, 
Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie projektu, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni 
na wymiar, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie 
projektów, Projektowanie umeblowania, Projektowanie wi-
zualne, Projektowanie wnętrz budynków, Rysowanie kon-
strukcji, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
budynków, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowa-
nia produktów, Usługi doradcze w zakresie projektowania, 
Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi 
informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wypo-
sażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie projektowania, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie projektowania wnętrz, Usługi projektowania graficznego 
wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania na za-
mówienie, Usługi projektowania w zakresie umeblowania, 
Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, Usługi w zakresie projektowa-
nia komercyjnego, Usługi w zakresie projektowania układu 
pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowa-
nia wystroju wnętrz biurowych, Usługi architektury wnętrz, 
Usługi projektowania architektonicznego, Usługi doradcze 
w zakresie planowania architektonicznego, Wspomagane 
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.

(210) 553000 (220) 2023 02 27
(731) KUBIAK MARIUSZ AVM, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)
(540) 365 Days Venus
(510), (511) 3 Perfumy, Perfumy do tektury, Ekstrakty kwia-
towe [perfumy], Perfumy do ceramiki, Perfumy w płynie, 
Preparaty do odymiania [perfumy], Perfumy do zastosowań 
przemysłowych, Perfumy w postaci stałej, Perfumy o zapa-
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chu drewna cedrowego, Ekstrakty perfum, Mydło perfumo-
wane, Mydła perfumowane, Kremy perfumowane, Perfumo-
wane mydła, Saszetki perfumowane, Perfumowane saszetki, 
Chusteczki perfumowane, Woda perfumowana, Talk perfu-
mowany, Preparaty perfumeryjne, Produkty perfumeryjne, 
Perfumeryjne (Produkty -), Aromaty do perfum, Perfumowa-
ne wody toaletowe, Perfumeryjny olejek miętowy, Naturalne 
środki perfumeryjne, Olejki naturalne do perfum, Syntetycz-
ne produkty perfumeryjne, Waniliowe środki perfumeryjne, 
Bazy do perfum kwiatowych, Perfumowane balsamy [prepa-
raty toaletowe], Produkty do perfumowania pomieszczeń, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Wanilina syntetyczna 
[artykuły perfumeryjne], Olejki do celów perfumeryjnych, 
Olejki do perfum i zapachów, Olejki perfumowane do pie-
lęgnacji skóry, Perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, 
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowane 
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Olejki perfumowa-
ne do produkcji preparatów kosmetycznych, Dezodoranty 
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Kosmetyki, 
Tipsy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki kolorowe, 
Toniki [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Środki nawil-
żające [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Preparaty 
samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do brwi, Koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki dla 
zwierząt, Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalają-
ce [kosmetyki), Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki 
do włosów, Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki do paznokci, Płynne kremy [kosmety-
ki], Kosmetyki do ust, Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do makijażu, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Kremy 
do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, Preparaty do samoopalania [kosme-
tyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Zmywacze do paznokci 
[kosmetyki], Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki blo-
kujące promieniowanie słoneczne, Balsamy do opalania 
[kosmetyki], Kosmetyki w postaci różu, Toniki do twarzy  
[kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Kolorowe kosme-
tyki dla dzieci, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Olejki do opa-
lania [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki 
koloryzujące do skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki 
w formie mleczek, Kosmetyki do użytku osobistego, Pro-
dukty powlekające usta [kosmetyki], Kosmetyki w postaci 
płynów, Olejki do ciała [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki 
do oczu, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Mleczka do opala-
nia [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Podkła-
dy do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu skóry, 
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Olejki po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Kompaktowe kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Baza podkładowa do pa-
znokci [kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosme-
tyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Nawilżające balsa-
my do skóry [kosmetyki], Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Preparaty do wy-
bielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy  
[kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Pły-
ny do mycia twarzy [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne 

do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Palety 
do makijażu zawierające kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, Wymienne wkłady pudru do puder-
niczek [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy  
[kosmetyki], Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Puder 
w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Ma-
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Środki 
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, 
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako ko-
smetyki, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami 
do wybielania zębów [kosmetyki].

(210) 553003 (220) 2023 02 27
(731) KUBIAK MARIUSZ AVM, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)
(540) 365 Days Mars
(510), (511) 3 Perfumy, Perfumy do tektury, Ekstrakty kwia-
towe [perfumy], Perfumy do ceramiki, Perfumy w płynie, 
Preparaty do odymiania [perfumy], Perfumy do zastosowań 
przemysłowych, Perfumy w postaci stałej, Perfumy o zapa-
chu drewna cedrowego, Ekstrakty perfum, Mydło perfumo-
wane, Mydła perfumowane, Kremy perfumowane, Perfumo-
wane mydła, Saszetki perfumowane, Perfumowane saszetki, 
Chusteczki perfumowane, Woda perfumowana, Talk perfu-
mowany, Preparaty perfumeryjne, Produkty perfumeryjne, 
Perfumeryjne (Produkty -), Aromaty do perfum, Perfumowa-
ne wody toaletowe, Perfumeryjny olejek miętowy, Naturalne 
środki perfumeryjne, Olejki naturalne do perfum, Syntetycz-
ne produkty perfumeryjne, Waniliowe środki perfumeryjne, 
Bazy do perfum kwiatowych, Perfumowane balsamy [prepa-
raty toaletowe], Produkty do perfumowania pomieszczeń, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Wanilina syntetyczna 
[artykuły perfumeryjne], Olejki do celów perfumeryjnych, 
Olejki do perfum i zapachów, Olejki perfumowane do pie-
lęgnacji skóry, Perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, 
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowane 
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Olejki perfumowa-
ne do produkcji preparatów kosmetycznych, Dezodoranty 
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Kosmetyki, 
Tipsy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki kolorowe, 
Toniki [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Środki nawil-
żające [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Preparaty 
samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do brwi, Koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki dla 
zwierząt, Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalają-
ce [kosmetyki), Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki 
do włosów, Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki do paznokci, Płynne kremy [kosmety-
ki], Kosmetyki do ust, Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do makijażu, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Kremy 
do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, Preparaty do samoopalania [kosme-
tyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Zmywacze do paznokci 
[kosmetyki], Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki blokują-
ce promieniowanie słoneczne, Balsamy do opalania [kosme-
tyki], Kosmetyki w postaci różu, Toniki do twarzy [kosmetyki], 
Płyny do twarzy [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, 
Błyszczyki do ust [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmety-
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ki], Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki koloryzujące 
do skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki w formie 
mleczek, Kosmetyki do użytku osobistego, Produkty powle-
kające usta [kosmetyki], Kosmetyki w postaci płynów, Olejki 
do ciała [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki do oczu, Pudry 
w kamieniu [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Podkłady do paznokci 
[kosmetyki], Kosmetyki do makijażu skóry, Peelingi do twarzy 
[kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji urody, Olejki po opa-
laniu [kosmetyki], Kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, Baza podkładowa do paznokci 
[kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], 
Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Perełki za-
wierające kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry  
[kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne  
[kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Odżyw-
ki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Nawilżające balsa-
my do skóry [kosmetyki], Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Preparaty do wy-
bielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy  
[kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Pły-
ny do mycia twarzy [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne 
do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Palety 
do makijażu zawierające kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, Wymienne wkłady pudru do puder-
niczek [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy  
[kosmetyki], Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Puder 
w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Ma-
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Środki 
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, 
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako ko-
smetyki, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami 
do wybielania zębów [kosmetyki].

(210) 553009 (220) 2023 02 27
(731) KUBIAK MARIUSZ AVM, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)
(540) 365 Days Stardust
(510), (511) 3 Perfumy, Perfumy do tektury, Ekstrakty kwia-
towe [perfumy], Perfumy do ceramiki, Perfumy w płynie, 
Preparaty do odymiania [perfumy], Perfumy do zastosowań 
przemysłowych, Perfumy w postaci stałej, Perfumy o zapa-
chu drewna cedrowego, Ekstrakty perfum, Mydło perfumo-
wane, Mydła perfumowane, Kremy perfumowane, Perfumo-
wane mydła, Saszetki perfumowane, Perfumowane saszetki, 
Chusteczki perfumowane, Woda perfumowana, Talk perfu-
mowany, Preparaty perfumeryjne, Produkty perfumeryjne, 
Perfumeryjne (Produkty -), Aromaty do perfum, Perfumowa-
ne wody toaletowe, Perfumeryjny olejek miętowy, Naturalne 
środki perfumeryjne, Olejki naturalne do perfum, Syntetycz-
ne produkty perfumeryjne, Waniliowe środki perfumeryjne, 
Bazy do perfum kwiatowych, Perfumowane balsamy [prepa-
raty toaletowe], Produkty do perfumowania pomieszczeń, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Wanilina syntetyczna [ar-
tykuły perfumeryjne], Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki 
do perfum i zapachów, Olejki perfumowane do pielęgnacji 
skóry, Perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, Perfumo-
wane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowane balsamy 
do ciała [preparaty toaletowe], Olejki perfumowane do pro-

dukcji preparatów kosmetycznych, Dezodoranty do użytku 
osobistego [wyroby perfumeryjne], Kosmetyki, Tipsy [kosme-
tyki], Pianki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Korektory 
[kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki kolorowe, Toniki [kosme-
tyki], Kosmetyki upiększające, Środki nawilżające [kosmetyki], 
Olejki mineralne [kosmetyki], Preparaty samoopalające [ko-
smetyki], Kosmetyki do brwi, Koncentraty nawilżające [ko-
smetyki], Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki dla zwierząt, Kosme-
tyki do samoopalania, Kremy samoopalające [kosmetyki], Ko-
smetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do włosów, Kremy 
tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Kosme-
tyki do paznokci, Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki do ust, 
Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do ozda-
biania, Kosmetyki do makijażu, Kremy do ciała [kosmetyki], 
Żele po opalaniu [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Maseczki do skóry 
[kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Kosme-
tyki w formie olejków, Kosmetyki blokujące promieniowa-
nie słoneczne, Balsamy do opalania [kosmetyki], Kosmetyki 
w postaci różu, Toniki do twarzy [kosmetyki], Płyny do twa-
rzy [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Błyszczyki 
do ust [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu twarzy, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kremy 
na noc [kosmetyki], Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Produkty powlekające usta [kosmety-
ki], Kosmetyki w postaci płynów, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Kolorowe kosmetyki do oczu, Pudry w kamieniu [kosmety-
ki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu skóry, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosme-
tyki do pielęgnacji urody, Olejki po opalaniu [kosmetyki], 
Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki w po-
staci kremów, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kompak-
towe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci 
[kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki blokujące promie-
niowanie słoneczne [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosme-
tyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], 
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Preparaty do wybielania skóry 
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Ko-
smetyki w formie sproszkowanej [pudry], Płyny do mycia 
twarzy [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust 
[kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające kremy do skó-
ry [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Palety do makijażu zawierające kosmetyki, Kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, Wymienne wkłady 
pudru do puderniczek [kosmetyki], Środki do oczyszcza-
nia skóry twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w postaci cieni 
do powiek, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmety-
ki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane 
jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, Środki nawilżające przeciw 
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Paski do wybiela-
nia zębów nasączone preparatami do wybielania zębów  
[kosmetyki].
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(210) 553011 (220) 2023 02 27
(731) KUBIAK MARIUSZ AVM, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)
(540) 365 Days Moonlight
(510), (511) 3 Perfumy, Perfumy do tektury, Ekstrakty kwia-
towe [perfumy], Perfumy do ceramiki, Perfumy w płynie, 
Preparaty do odymiania [perfumy], Perfumy do zastosowań 
przemysłowych, Perfumy w postaci stałej, Perfumy o zapa-
chu drewna cedrowego, Ekstrakty perfum, Mydło perfumo-
wane, Mydła perfumowane, Kremy perfumowane, Perfumo-
wane mydła, Saszetki perfumowane, Perfumowane saszetki, 
Chusteczki perfumowane, Woda perfumowana, Talk perfu-
mowany, Preparaty perfumeryjne, Produkty perfumeryjne, 
Perfumeryjne (Produkty -), Aromaty do perfum, Perfumowa-
ne wody toaletowe, Perfumeryjny olejek miętowy, Naturalne 
środki perfumeryjne, Olejki naturalne do perfum, Syntetycz-
ne produkty perfumeryjne, Waniliowe środki perfumeryjne, 
Bazy do perfum kwiatowych, Perfumowane balsamy [prepa-
raty toaletowe], Produkty do perfumowania pomieszczeń, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Wanilina syntetyczna 
[artykuły perfumeryjne], Olejki do celów perfumeryjnych, 
Olejki do perfum i zapachów, Olejki perfumowane do pie-
lęgnacji skóry, Perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, 
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowane 
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Olejki perfumowa-
ne do produkcji preparatów kosmetycznych, Dezodoranty 
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Kosmetyki, 
Tipsy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki kolorowe, 
Toniki [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Środki nawil-
żające [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Preparaty 
samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do brwi, Koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki dla 
zwierząt, Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalają-
ce [kosmetyki], Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki 
do włosów, Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki do paznokci, Płynne kremy [kosmety-
ki], Kosmetyki do ust, Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do makijażu, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Kremy 
do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, Preparaty do samoopalania [ko-
smetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Zmywacze do pa-
znokci [kosmetyki], Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, Balsamy do opalania 
[kosmetyki], Kosmetyki w postaci różu, Toniki do twarzy [ko-
smetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki 
dla dzieci, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Olejki do opalania 
[kosmetyki], Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki ko-
loryzujące do skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki 
w formie mleczek, Kosmetyki do użytku osobistego, Pro-
dukty powlekające usta [kosmetyki], Kosmetyki w postaci 
płynów, Olejki do ciała [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki 
do oczu, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Mleczka do opala-
nia [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Podkła-
dy do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu skóry, 
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Olejki po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Kompaktowe kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Baza podkładowa do pa-
znokci [kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosme-
tyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne  

[kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Odżyw-
ki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Nawilżające balsa-
my do skóry [kosmetyki], Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Preparaty do wy-
bielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [ko-
smetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne 
do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Palety 
do makijażu zawierające kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, Wymienne wkłady pudru do puder-
niczek [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [ko-
smetyki], Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Puder w ka-
mieniu do kompaktów [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała 
[kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Maseczki 
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Środki wyszczu-
plające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
Paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wy-
bielania zębów [kosmetyki].

(210) 553013 (220) 2023 02 27
(731) GIZIŃSKI PIOTR KDE, Borówiec
(540) (znak słowny)
(540) DELTORO
(510), (511) 29 Burgery, Burgery warzywne, Burgery mięsne, 
Burgery sojowe, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Produkty 
mięsne w formie burgerów, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki 
ziemniaczane, Ryba z frytkami, Zapiekanki [żywność], Żyw-
ność przygotowywana z ryb, Drób, Cielęcina, Hamburgery 
z indyka, Hamburgery z kurczaka, Wołowina, Szarpana wo-
łowina, Steki wołowe, Steki wieprzowe, Steki z mięsa, Steki 
z ryb, Mięso i wyroby mięsne, Potrawy mięsne gotowane, 
Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Potrawy 
rybne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się 
głównie z mięsa, Gotowe dania warzywne, Sałatki warzyw-
ne, Chili con carne (chili z mięsem), Zupy, Zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, Gotowane ziemniaki, Smażone ziemniaki 
(placki ziemniaczane), Chipsy ziemniaczane, Knedle ziemnia-
czane, Puree ziemniaczane, Warzywa grillowane, Wołowina 
pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bul-
gogi], Grillowane filety rybne, Kurczak grillowany [yakitori], 
Wieprzowina, Schab wieprzowy, Szarpana wieprzowina,  
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe da-
nia składające się głównie z mięsa, Gotowe dania składające 
się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek 
i bulionu (oden), Buliony, Bulion wołowy, Gotowe posiłki go-
towane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Goto-
we posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowi-
cie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające 
się głównie z indyka, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla 
małych dzieci, Gotowe posiłki przygotowane z zamienników 
ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Goto-
we posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe 
posiłki składające się głównie z kebaba, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głów-
nie z kaczki, Gotowe posiłki 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], Gotowe posiłki 
z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki zawierające 
[głównie] jajka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurcza-
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ka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, Gotowy 
gulasz z curry, 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samo-
obsługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restau-
racji fast-food, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji 
japońskich, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji 
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi barów i restauracji, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Informacja o usługach restauracyjnych, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usłu-
gi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, Udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi 
rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mię-
so przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji 
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Usługi agencji w zakresie rezer-
wacji restauracji, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usłu-
gi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Dekorowanie 
żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi klubów nocnych [zaopatrze-
nie w żywność], Usługi doradcze w zakresie przygotowania 
żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, Usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw-
ność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Bary, Bary sałatko-
we, Snack-bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi bar-

manów, Usługi snack-barów, Usługi barów kawowych, Usługi 
barów piwnych, Usługi barów z sokami, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlo-
wych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi w zakre-
sie barów szybkiej obsługi, Udzielanie informacji w zakresie 
barów, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Puby, Usługi w zakresie 
pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem.

(210) 553016 (220) 2023 02 27
(731) KECZ DAWID KEDA, Odolanów
(540) (znak słowny)
(540) KEDA
(510), (511) 20 Meble, Meble metalowe, Meble domowe, 
Kredensy [meble], Kartoteki [meble], Zagłówki [meble], Me-
ble tapicerowane, Ławy [meble], Meble komputerowe, Stoły 
[meble], Półki [meble], Narożniki [meble], Barki [meble], Me-
ble kuchenne, Meble laboratoryjne, Meble skórzane, Toaletki 
[meble], Gabloty [meble], Meble wielofunkcyjne, Szafy [me-
ble], Meble biurowe, Meble trzcinowe, Pufy [meble], Meble 
rattanowe, Skrzynie [meble], Meble łazienkowe, Zewnętrzne 
meble, Meble drewniane, Komody [meble], Meble sklepowe, 
Postumenty [meble], Cokoły [meble], Meble sypialne, Meble 
ogrodowe, Lustra [meble], Konsole [meble], Szafki [meble], 
Siedzenia [meble], Regały [meble], Meble wypoczynkowe, 
Stanowiska pracy [meble], Półki ścienne [meble], Meble 
do siedzenia, Wysokie siedzenia [meble], Stojaki wielofunk-
cyjne [meble], Półki wiszące [meble], Meble do salonu, Meble 
ogrodowe drewniane, Meble do wnętrz, Meble modułowe 
[kombinowane], Blaty kuchenne [meble], Modułowe meble 
łazienkowe, Meble z listewek, Sprzęt biurowy [meble], Biurka 
modułowe [meble], Meble do przebieralni, Kredensy ku-
chenne [meble], Meble do eksponowania towarów, Stojaki 
na telefony [meble], Półki niemetalowe [meble], Meble biuro-
we metalowe, Meble dla niemowląt, Meble dla dzieci, Szafki 
zamykane [meble], Trzyczęściowe komplety mebli [meble], 
Zabudowy wystawowe [meble] metalowe, Meble kuchenne 
na wymiar, Meble kuchenne do zabudowy, Meble do prze-
wijania niemowląt, Moduły do przechowywania [meble], 
Meble z tworzyw sztucznych, Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Meble wykonane ze stali, Stojaki na biurka [meble], 
Stoliki pod umywalkę [meble], Półki z metalu [meble], Regały 
z metalu [meble], Szafki do przechowywania [meble], Meble 
wykonane z tworzyw sztucznych, Drewniane półki i stojaki 
[meble], Meble do pokojów dziecinnych, Meble domowe 
wykonane z drewna, Elementy metalowe mebli segmento-
wych [meble], Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble 
na miarę do zabudowy, Meble domowe, biurowe i ogrodo-
we, Półki z niemetalowych materiałów [meble], Regały meta-
lowe (systemy półkowe) [meble], Elementy mebli segmento-
wych, niemetalowe [meble], Meble wykonane z substytu-
tów drewna, Meble kuchenne z regulacją wysokości, Wolno-
stojące wieszaki na ręczniki [meble], Meble z tworzyw 
sztucznych do łazienek, Stoły, Stoliki, Stoły toaletowe, Stoły 
biurowe, Stoły komputerowe, Stoły warsztatowe, Stoły meta-
lowe, Stoły kuchenne, Stołki obrotowe, Stołki barowe, Pod-
stawy stołów, Krzesła stołowe, Stoliki kawowe, Stoliki składa-
ne, Stoliki salonowe, Stoliki nocne, Biurka i stoły, Stoły do pra-
cy, Stoły z opuszczanym blatem, Stoły z regulacją wysokości, 
Dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, Kozły niemeta-
lowe do podparcia stołów, Ozdoby stołowe z tworzyw 
sztucznych, Ozdoby z drewna na środek stołu, Blaty stołowe, 
Stoliki przyścienne z szufladami, Stoliki do przewijania nie-
mowląt, Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła składane, Krzesła 
obrotowe, Krzesła bankietowe, Krzesła na kółkach, Krzesła 
[fotele] biurowe, Biurka, Ruchome biurka, Biurka do celów 
biurowych, Biurka z regulacją wysokości, Niskie biurka w sty-
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lu japońskim (wazukue), Pulpity [biurka] do pracy w pozycji 
stojącej, Przenośne biurka, Ławki metalowe, Ławki, Ruchome 
ławki, Ławki z półkami, Ławostoły, Konsole, Konsole [meble] 
do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], 
Komody, Komody ścienne, Kredensy, toaletki, komody, Ko-
módki z szufladami, Drewniane komody pokryte papierem 
ozdobnym, Szuflady do komódki do układania w stosy, Pół-
ki skośne, Półki biurowe, Stojaki, półki, Półki biblioteczne, 
Półki metalowe, Półki na książki, Systemy półkowe [regały], 
Regały, Regały metalowe, Regały drewniane [meble], Regały 
do przechowywania, Regały metalowe [stojaki z półkami], 
Przemieszczalne metalowe regały do przechowywania  
[meble], Szafy, Szafy wnękowe, Szafki zamykane, Szafki ku-
chenne, Szafki ścienne, Szafki łazienkowe, Kufry [szafki], Szaf-
ki nocne, Szafki wystawowe, Fronty do szaf i szafek, Drzwi 
do szaf, Szafy z lustrami, Elementy wnętrza szaf, Blaty na szaf-
ki, Szafki [części zestawu], Szafki do sypialni, Szafki do łazie-
nek, Szafki na ubrania, Szafki na umywalki, Szafki do toalet, 
Szafki do przechowywania, Szafki na materiały biurowe  
[meble], Konstrukcje drewniane łóżka, Łóżka, Łóżka drewnia-
ne, Składane łóżka, Łóżka składane, Łóżka, materace, podusz-
ki i poduszki ozdobne, Fotele, Fotele biurowe, Fotele wypo-
czynkowe, Kanapy, Rozkładane kanapy, Kanapy rozkładane, 
Kanapo-tapczany, Sofy, Sofy rozsuwane, Sofy rozkładane, 
Meble sypialniane na wymiar do zabudowy, Dekoracyjne li-
stwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli 
robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Pokrycia ochronne na meble [dopasowane], 
Biblioteczki [regały na książki], Drabiny, niemetalowe, do bi-
bliotek, Blaty kuchenne, Blaty [części mebli], Gabloty szklane, 
Meble do przechowywania, Szafki do przechowywania 
przedmiotów, Szuflady do przechowywania [meble], Skrzy-
nie do przechowywania [meble], Segmenty do przechowy-
wania [meble], 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Organizacja działalności gospodarczej, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Reklama, Organizowanie aukcji 
internetowych, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w związku z następującymi towarami:  
meble, meble metalowe, meble domowe, kredensy [meble], 
kartoteki [meble], zagłówki [meble], meble tapicerowane, 
ławy [meble], meble komputerowe, stoły [meble], półki [me-
ble], narożniki [meble], barki [meble], meble kuchenne, me-
ble laboratoryjne, meble skórzane, toaletki [meble], gabloty 
[meble], meble wielofunkcyjne, szafy [meble], meble biuro-
we, meble trzcinowe, pufy [meble], meble rattanowe, skrzy-
nie [meble], meble łazienkowe, zewnętrzne meble, meble 
drewniane, komody [meble], meble sklepowe, postumenty 
[meble], cokoły [meble], meble sypialne, meble ogrodowe, 
lustra [meble], konsole [meble], szafki [meble], siedzenia [me-
ble], regały [meble], meble wypoczynkowe, stanowiska pra-
cy [meble], półki ścienne [meble], meble do siedzenia, wyso-
kie siedzenia [meble], stojaki wielofunkcyjne [meble], półki 
wiszące [meble], meble do salonu, meble ogrodowe drew-
niane, meble do wnętrz, meble modułowe [kombinowane], 
blaty kuchenne [meble], modułowe meble łazienkowe, me-
ble z listewek, sprzęt biurowy [meble], biurka modułowe 
[meble], meble do przebieralni, kredensy kuchenne [meble], 
meble do eksponowania towarów, stojaki na telefony [me-
ble], półki niemetalowe [meble], meble biurowe metalowe, 
meble dla niemowląt, meble dla dzieci, szafki zamykane [me-
ble], trzyczęściowe komplety mebli [meble], zabudowy wy-
stawowe [meble] metalowe, meble kuchenne na wymiar, 
meble kuchenne do zabudowy, meble do przewijania nie-
mowląt, moduły do przechowywania [meble], meble z two-

rzyw sztucznych, niemetalowe półki ścienne [meble], meble 
wykonane ze stali, stojaki na biurka [meble], stoliki pod umy-
walkę [meble], półki z metalu [meble], regały z metalu [me-
ble], szafki do przechowywania [meble], meble wykonane 
z tworzyw sztucznych, drewniane półki i stojaki [meble], me-
ble do pokojów dziecinnych, meble domowe wykonane 
z drewna, elementy metalowe mebli segmentowych [me-
ble], meble ogrodowe wykonane z metalu, meble na miarę 
(do zabudowy), meble domowe, biurowe i ogrodowe, półki 
z niemetalowych materiałów [meble], regały metalowe (sys-
temy półkowe) [meble], elementy mebli segmentowych, 
niemetalowe [meble], meble wykonane z substytutów 
drewna, meble kuchenne z regulacją wysokości, wolnostoją-
ce wieszaki na ręczniki [meble], meble z tworzyw sztucznych 
do łazienek, stoły, stoliki, stoły toaletowe, stoły biurowe, stoły 
komputerowe, stoły warsztatowe, stoły metalowe, stoły ku-
chenne, stołki obrotowe, stołki barowe, podstawy stołów, 
krzesła stołowe, stoliki kawowe, stoliki składane, stoliki salo-
nowe, stoliki nocne, biurka i stoły, stoły do pracy, stoły 
z opuszczanym blatem, stoły z regulacją wysokości, dodatko-
we części blatu rozkładanego stołu, kozły niemetalowe 
do podparcia stołów, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, 
ozdoby z drewna na środek stołu, blaty stołowe, stoliki przy-
ścienne z szufladami, stoliki do przewijania niemowląt, krze-
sła, krzesła biurowe, krzesła składane, krzesła obrotowe, krze-
sła bankietowe, krzesła na kółkach, krzesła [fotele] biurowe, 
biurka, ruchome biurka, biurka do celów biurowych, biurka 
z regulacją wysokości, niskie biurka w stylu japońskim (wazu-
kue), pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, przenośne 
biurka, ławki metalowe, ławki, ruchome ławki, ławki z półka-
mi, ławostoły, konsole, konsole [meble] do montażu sprzętu 
elektronicznego [pulpity sterownicze], komody, komody 
ścienne, kredensy, toaletki, komody, komódki z szufladami, 
drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, szuflady 
do komódki do układania w stosy, półki skośne, półki biuro-
we, stojaki, półki, półki biblioteczne, półki metalowe, półki 
na książki, systemy półkowe [regały], regały, regały metalo-
we, regały drewniane [meble], regały do przechowywania, 
regały metalowe [stojaki z półkami], przemieszczalne meta-
lowe regały do przechowywania [meble], szafy, szafy wnęko-
we, szafki zamykane, szafki kuchenne, szafki ścienne, szafki 
łazienkowe, kufry [szafki], szafki nocne, szafki wystawowe, 
fronty do szaf i szafek, drzwi do szaf, szafy z lustrami, elemen-
ty wnętrza szaf, blaty na szafki, szafki [części zestawu], szafki 
do sypialni, szafki do łazienek, szafki na ubrania, szafki 
na umywalki, szafki do toalet, szafki do przechowywania, 
szafki na materiały biurowe [meble], konstrukcje drewniane 
łóżka, łóżka, łóżka drewniane, składane łóżka, łóżka składane, 
łóżka, materace, poduszki i poduszki ozdobne, fotele, fotele 
biurowe, fotele wypoczynkowe, kanapy, rozkładane kanapy, 
kanapy rozkładane, kanapo-tapczany, sofy, sofy rozsuwane, 
sofy rozkładane, meble sypialniane na wymiar (do zabudo-
wy), dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zasto-
sowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania 
do mebli robionych na wymiar, pokrycia ochronne na meble 
[dopasowane], biblioteczki [regały na książki], drabiny, nie-
metalowe, do bibliotek, blaty kuchenne, blaty [części mebli], 
gabloty szklane, meble do przechowywania, szafki do prze-
chowywania przedmiotów, szuflady do przechowywania 
[meble], skrzynie do przechowywania [meble], segmenty 
do przechowywania [meble].

(210) 553019 (220) 2023 02 27
(731) INPRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łodygowice
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(540) (znak słowny)
(540) IZZI INSTALACJE
(510), (511) 35 Działalność związana z reklamą, promocją 
firm, 41 Działalność związana z edukacją i rozrywka ludzi.

(210) 553032 (220) 2023 03 01
(731) GRANKOWSKA DANUTA, Toruń 
(540) (znak słowny)
(540) EIDOS
(510), (511) 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla persone-
lu medycznego i pacjentów, 35 Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej.

(210) 553110 (220) 2023 03 02
(731) 9H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) 9H.PL
(510), (511) 9 Serwery w chmurze, Serwery internetowe, 
Serwery komputerowe, Serwery komputerowych baz da-
nych, Serwery plików, Serwery poczty elektronicznej, Serwe-
ry sieciowe, 38 Usługi poczty elektronicznej, Usługi poczty 
elektronicznej i przesyłania wiadomości, Świadczenie usług 
poczty elektronicznej [e-mail], 42 Hosting blogów, Hosting 
i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony interne-
towe, Hosting komputerowych baz danych, Hosting mobil-
nych stron internetowych, Hosting obiektów internetowych 
online dla osób trzecich, Hosting platform w Internecie, 
Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicz-
nego przez Internet, Hosting przestrzeni pamięciowej w In-
ternecie, Hosting portali internetowych, Hosting serwerów, 
Hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interne-
towych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach 
komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting 
stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trze-
cich, Hosting stron internetowych, Usługi dostawcy hostin-
gu w chmurze, Administracja serwerów, Administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktu-
alizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy 
systemów komputerowych, Analizy komputerowe, Usługi 
konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, 45 Doradztwo zwią-
zane z rejestracją nazw domen, Rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci kompu-
terowej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi doradcze w za-
kresie nazw domen.

(210) 553204 (220) 2023 03 06
(731) PIECZYŃSKI JAKUB PIWNICZAKI - JAKUB PIECZYŃSKI, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWNICZAKI

(531) 02.01.01, 02.01.07, 02.01.17, 02.01.23, 03.01.06, 03.01.24, 
03.01.28, 04.05.05, 12.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.07, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 28 Gry karciane, Karty na wymianę [gry karciane], 
Gry planszowe.

(210) 553221 (220) 2023 03 06
(731) KASZUBA SYLWIA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONG MING

(531) 20.01.01, 20.01.19, 26.01.12, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 35 Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Do-
starczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsump-
cyjnych za pośrednictwem Internetu, Doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Analiza cen, Agencje importu-
-eksportu towarów, Agencje importowe i eksportowe, Agen-
cje eksportowe i importowe, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publi-
kacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z herbatami, Usługi handlu detalicznego związa-
ne z filiżankami i szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administra-
cyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludz-
kimi i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i kon-
sultacyjne, Czynności biurowe w postaci wypełniania doku-
mentów, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo 
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Do-
radztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradz-
two w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów 
i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji 
kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trze-
cich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjo-
wanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów kupna i sprzedaży towarów, Obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowa-
dzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności 
gospodarczej, Planowanie spotkań biznesowych, Planowa-
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nie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc 
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla 
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, 
Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie pro-
wadzenia ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc 
w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlo-
wych, Pomoc w zakresie planowania działalności gospo-
darczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Pomoc w zakresie zarządzania i działalności 
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami han-
dlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowe-
go, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysło-
wych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm 
handlowych i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przy za-
kładaniu przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządza-
niu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi 
przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc 
w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządza-
niu sprawami gospodarczymi, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pośredni-
czenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, Przygotowanie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Przygotowy-
wanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności go-
spodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów doty-
czących tematyki działalności gospodarczej, Sporządzanie 
raportów ekonomicznych, Świadczenie usług na rzecz insty-
tucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akade-
mickimi, Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezen-
tacji osób w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów bizneso-
wych, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biz-
nesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w za-
kresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi planowania 
dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego 
związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych 
profilach z klientami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw han-
dlowych, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi sza-
cowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakre-
sie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi w zakresie na-
wiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospo-
darczymi, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania 

działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi w za-
kresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przed-
siębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie roz-
woju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania działalnością go-
spodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, Usługi zlecania na zewnątrz 
w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz 
innych, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami 
gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Zarzą-
dzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarzą-
dzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych osób, 
Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługo-
wych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
handlu, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarzą-
dzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakre-
sie, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodar-
czej, Zarządzanie relacjami z klientami, Doradztwo, konsulta-
cje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Badanie 
rynku, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produk-
cja wizualnych materiałów reklamowych, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, Biznesowe usłu-
gi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w za-
kresie prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębior-
stwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie dostar-
czania systemów zarządzania jakością, Doradztwo bizneso-
we w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębior-
stwie, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania 
produktów, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakre-
sie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji 
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradz-
two w zakresie organizowania działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
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Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organiza-
cji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw 
produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym 
w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo związane z za-
rządzaniem, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 
Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem 
biznesowym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowe-
go, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji im-
portowo-eksportowych, Usługi doradcze w zakresie plano-
wania handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw han-
dlowych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysło-
wych, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności 
gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania han-
dlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno-
ścią handlową, Usługi doradcze w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi doradztwa biznesowego, 
Usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowa-
dzania transakcji handlowych, Usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem In-
ternetu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące produkcji, Administracja biznesowa 
w zakresie transportu i dostaw, Dostarczanie dokumentacji 
transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], Po-
moc w zakresie zarządzania działalnością handlową, Prze-
twarzanie danych do celów administracyjnych, Przygotowa-
nie prezentacji do celów handlowych, Przygotowywanie 
prezentacji w celach handlowych, Skomputeryzowane za-
mówienia towarów, Usługi administracyjne w zakresie od-
praw celnych, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania za-
mówień sprzedaży, 41 Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia 
językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Publika-
cja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie dokumentów, Publikowanie dokumentów z dziedziny 
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycz-
nych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, Publikowanie przewodników eduka-
cyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, Organizowanie konferencji związanych z handlem, Orga-
nizowanie konferencji dotyczących handlu, Organizowanie 
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konfe-

rencji, Organizowanie konferencji dotyczących działalności 
kulturalnej, Organizowanie konferencji dotyczących eduka-
cji, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadze-
nie wykładów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu 
i handlu, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyj-
nych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Konferencje 
(Organizowanie i prowadzenie -), Organizowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów doty-
czących handlu, Organizowanie seminariów związanych 
z działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów eduka-
cyjnych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organi-
zowanie seminariów dotyczących biznesu, Organizowanie 
seminariów związanych z edukacją, Organizowanie semina-
riów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów do-
tyczących szkoleń, Organizowanie wykładów, Edukacja do-
rosłych, Edukacja językowa, Edukacja online z komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edu-
kacja prawna, Edukacyjne usługi doradcze, Informacja o edu-
kacji, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kom-
puterowej bazy danych lub z Internetu, Kursy językowe, Kur-
sy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Nauka ceremonii 
herbacianej, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, 
45 Usługi prawne.

(210) 553225 (220) 2023 03 06
(731) SROKA ZBIGNIEW SRTECH, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LGL-H
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa.

(210) 553239 (220) 2023 03 06
(731) KUR ADAM, Kury
(540) (znak słowny)
(540) Czytanki Pouczanki
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, 41 Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 553260 (220) 2023 03 07
(731) ZAPAŁA-WÓJCIK KATARZYNA  

KATARZYNA ZAPAŁA-WÓJCIK - KASIA ZAPAŁA, Bilcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kasia zapała

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 25 Odzież.

(210) 553277 (220) 2023 03 07
(731) WRONA JERZY, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EVIL LUBRICANTS

(531) 15.07.03, 15.07.19, 27.05.01, 27.01.25, 27.05.17
(510), (511) 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 
Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Pre-
paraty wiążące kurz, Kompozycje wiążące pył, Mieszaniny  
pochłaniające kurz.

(210) 553309 (220) 2023 03 08
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E

(531) 03.07.17, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.08

(510), (511) 12 Dętki, Dętki [do dwukołowych pojazdów 
mechanicznych lub rowerów], Dętki do kół pojazdów, 
Dętki do kół pojazdów leśniczych, Dętki [do kół statków 
powietrznych], Dętki do opon, Dętki do opon motocykli, 
Dętki do opon pneumatycznych do kół pojazdów, Dętki 
do opon pneumatycznych, Dętki do opon pojazdów, Dętki 
[do opon samochodowych], Dętki do rowerów, Dętki [Łatki 
samoprzylepne kauczukowe do reperacji -], Dętki ogumie-
nia do kół pojazdów, Dętki ogumienia rowerowego, Dęt-
ki pneumatyczne do kół pojazdów, Dętki rowerowe, Łaty 
na dętki do opon, Opony pneumatyczne i dętki do motocy-
kli, Antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, Bieżniko-
wane opony, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne 
do pojazdów, Koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, Łań-
cuchy antypoślizgowe na opony, Łańcuchy na opony [części 
do pojazdów lądowych], Opony, Opony bezdętkowe do kół 
rowerów, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony do auto-
busów, Opony do kół podwozia samolotu, Opony do kół po-
jazdów, Opony do kół pojazdów leśnych, Opony do kół po-
jazdów mechanicznych, Opony do motocykli, Opony do po-
jazdów, Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów 
ciężarowych, Opony do pojazdów dostawczych, Opony 
do pojazdów dwukołowych, Opony do pojazdów lądowych, 
Opony do pojazdów mechanicznych, Opony do pojazdów 
rolniczych, Opony do rowerów dla dzieci, Opony do samo-
chodów, Opony do spycharek, Opony do statków powietrz-
nych, Opony do wózków inwalidzkich, Opony pełne do kół 
pojazdów, Opony pneumatyczne, Opony pneumatyczne 
do samochodów, Opony regenerowane, Opony rowero-
we, Opony rowerowe bezdętkowe, Opony samochodowe 
[Środki antypoślizgowe do -], Opony z kolcami do pojazdów, 
Opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów 
na śniegu, Opony z kolcami wspomagające przyczepność 
pojazdów na lodzie, Opony z pełnej gumy do kół pojazdów, 
Podkładki antypoślizgowe pod opony pojazdów, Pokrowce 
na opony, Przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opony, 
Zewnętrzne powłoki opony do opon pneumatycznych.

(210) 553314 (220) 2023 03 08
(731) TOP RANKINGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP rankingi

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 01.01.01, 
01.01.02, 01.01.10, 11.03.07, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.13, 
26.04.16

(510), (511) 35 Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 553365 (220) 2023 03 08
(731) GAŁECKA MONIKA TORAGASIRA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toragasira

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
27.03.12

(510), (511) 25 Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy sportowe, Bluzki, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy 
z kapturem, Bielizna osobista i nocna, Akcesoria na szyję, Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież.

(210) 553476 (220) 2023 03 12
(731) TCHORZEWSKA-JEDLIŃSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) @GoTek Rysuje

(531) 02.03.15, 02.03.23, 24.17.17, 27.05.01, 20.01.03
(510), (511) 42 Usługi ilustrowania graficznego na rzecz 
osób trzecich.

(210) 553480 (220) 2023 03 13
(731) EDRA URBAN & PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Vetspresso
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, 
Nauka tresury zwierząt, Nauka opieki nad zwierzętami do-
mowymi, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organiza-
cja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja za-
jęć, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkole-
niowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowa-
nie kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów, Szkolenie 
zaawansowane, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Tresura 
zwierząt, Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, Udostęp-
nianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie infor-
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macji o nauczaniu on-line, Usługi edukacyjne dotyczące za-
wodu weterynarza, 44 Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne 
usługi doradcze, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, 
Dostarczanie informacji weterynaryjnych, Dostarczanie in-
formacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Specjalistyczne doradztwo 
w zakresie usług weterynaryjnych, Udzielanie informacji 
dotyczących usług weterynaryjnych, Udzielanie informa-
cji na temat hodowli zwierząt, Usługi doradcze związane  

z opieką nad ptakami, Usługi doradcze związane z opieką nad 
rybami, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, Usługi 
doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi 
informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemy-
słu farmaceutycznego, Usługi w zakresie opieki nad ptakami do-
mowymi, Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, 
Usługi weterynaryjne i rolnicze, Usługi chirurgii weterynaryjnej.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

21

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 501588, 548608, 551252, 552717, 552736

2 551915, 552505, 552717

3 501588, 543384, 544471, 544473, 544611, 547544, 547880, 548566, 550971, 551321, 551594, 551905, 552021, 
552030, 552253, 552289, 552428, 552462, 552505, 552786, 552837, 552900, 552901, 553000, 553003, 553009, 
553011

4 546733, 548566, 553277

5 501588, 544471, 544473, 544611, 547544, 548566, 550971, 551252, 551321, 551905, 552208, 552253, 552289, 
552347, 552352, 552462, 552751, 552752, 552754, 552755, 552756, 552757, 552759, 552837, 552864, 552866, 
552914, 552936, 552941

6 521096, 544009, 551830, 552631, 552783

7 544009, 546944, 547713, 547714, 548874, 548972, 550866, 552721, 552723, 552883, 553225

8 546944, 548874, 552721, 552723

9 539515, 539516, 539517, 544009, 546944, 547713, 547714, 548972, 550961, 550962, 551064, 551066, 551363, 
551364, 551365, 551559, 551560, 552025, 552444, 552445, 552705, 552719, 552739, 552745, 552747, 552769, 
552770, 552772, 552774, 552823, 552836, 552838, 552877, 552914, 552936, 553110, 553239

10 544471, 544473, 544611, 546944, 550971, 552208, 553032

11 544009, 546944, 547713, 547714, 548294, 548295, 551777, 552717

12 546944, 550574, 551250, 552354, 553309

14 552444, 552445, 552739, 552745, 552747, 552758

16 539515, 539516, 539517, 547544, 548456, 550563, 550961, 550962, 551978, 552168, 552428, 552719, 552720, 
552739, 552745, 552747, 552770, 552772, 552774, 552836, 552838, 552900, 552901, 553239

17 548294, 548295

18 547544, 551085, 552201, 552203, 552216, 552444, 552445, 552739, 552745, 552747, 552900, 552901

19 548294, 548295, 552208, 552631, 552783, 552851

20 544009, 544909, 545246, 546944, 548608, 551254, 552208, 552474, 552532, 552705, 552738, 552799, 552841, 
552888, 552992, 553016

21 533921, 546944, 552900, 552901

22 552506, 552696

24 544009, 552696, 552808, 552841

25 547544, 551083, 551084, 551085, 551177, 551180, 552201, 552203, 552216, 552383, 552444, 552445, 552694, 
552739, 552745, 552747, 552812, 552822, 552836, 552838, 552854, 552900, 552901, 552933, 553260, 553365

26 552696

28 533921, 546944, 547544, 548608, 552129, 552506, 552720, 552739, 552745, 552747, 552814, 553204

29 550840, 552775, 552848, 552944, 552947, 553013

30 546763, 546764, 546944, 548566, 550836, 552052, 552524, 552645, 552739, 552745, 552747, 552775, 552848, 
552868

31 552585, 552966

32 546944, 547773, 551507, 552444, 552445, 552652, 552739, 552745, 552747, 552751, 552752, 552754, 552755, 
552756, 552757, 552759

33 546944, 547773, 552652, 552666, 552778, 552920

34 547773, 552914, 552936
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2

35 519810, 521096, 539515, 539516, 539517, 541902, 544611, 547416, 547544, 547576, 547713, 547714, 547773, 
547782, 547783, 547784, 547880, 548566, 548608, 549120, 549357, 549922, 550563, 550880, 550881, 550961, 
550962, 551306, 551363, 551364, 551365, 551453, 551504, 551780, 551790, 551827, 551905, 552025, 552168, 
552229, 552316, 552380, 552386, 552444, 552445, 552456, 552531, 552532, 552549, 552585, 552631, 552665, 
552719, 552720, 552721, 552723, 552727, 552729, 552738, 552739, 552745, 552747, 552787, 552799, 552819, 
552824, 552845, 552848, 552855, 552856, 552900, 552901, 552942, 552966, 552979, 552992, 553016, 553019, 
553032, 553221, 553314

36 547576, 547782, 547783, 547784, 549922, 550702, 550880, 550881, 550952, 550954, 550961, 550962, 551363, 
551364, 551365, 552168, 552719, 552845, 552855, 552856

37 543943, 543944, 544009, 546944, 547713, 547714, 547782, 547783, 547784, 550880, 550881, 551777, 552531, 
552631, 552721, 552723, 552776, 552783, 552787, 552836, 552838, 552863, 552865, 552992

38 539515, 539516, 539517, 546944, 551363, 551364, 551365, 552229, 552739, 552745, 552747, 553110

39 543943, 543944, 544660, 547576, 549922, 550563, 551973, 552228, 552354, 552386, 552531, 552532, 552631, 
552719, 552842

40 521096, 547713, 547714, 551254, 552631, 552714, 552721, 552723, 552808

41 533921, 539515, 539516, 539517, 544611, 544660, 547713, 547714, 548608, 549357, 549767, 549922, 550058, 
550563, 550961, 550962, 551064, 551066, 551363, 551364, 551365, 551453, 551790, 551793, 551978, 552168, 
552228, 552229, 552316, 552378, 552386, 552549, 552554, 552609, 552634, 552719, 552720, 552727, 552729, 
552739, 552745, 552747, 552831, 552855, 552856, 552900, 552901, 553019, 553221, 553239, 553480

42 546944, 547576, 547713, 547714, 547782, 547783, 547784, 549357, 550880, 550881, 550961, 550962, 551064, 
551363, 551364, 551365, 551559, 551560, 551777, 552025, 552617, 552665, 552719, 552721, 552723, 552776, 
552836, 552838, 552863, 552865, 552992, 553110, 553476

43 547576, 549120, 549922, 550563, 551363, 551364, 551365, 551793, 551973, 551978, 552052, 552228, 552378, 
552386, 552486, 552516, 552524, 552637, 552653, 552775, 552813, 552848, 552862, 552876, 552944, 552947, 
552981, 553013

44 543737, 544611, 549357, 549922, 552177, 552256, 552336, 552456, 552554, 552634, 552775, 552837, 552847, 
552857, 552859, 552861, 552952, 553480

45 539515, 539516, 539517, 543943, 543944, 546733, 550961, 550962, 552559, 552845, 553110, 553221



Znak
Numer  

zgłoszenia
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Znak
Numer  

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

#SOKOVIBES 543384

@GoTek Rysuje 553476

365 Days Mars 553003

365 Days Moonlight 553011

365 Days Stardust 553009

365 Days Venus 553000

9H.PL 553110

abchub 552229

ActiferolFe 544471

AGROKOLOR 551915

AIRSPORT 547714

AIRZONE 547713

Akuherb 552462

ALPINUS 552717

ALTATECH 552823

AMBERO BALTIK 552208

AMODI 552216

ANTY SKURCZ shot 552751

apiteka 548566

arshiner 551177

ASSALA kuchnia turecka 552486

ATC DEVELOPMENT 547576

AURORA  MADE IN POLAND 552694

B BACHLEDA HOTEL ZAKOPANE 550563

Bajkowy Ogród Światła 533921

BALMAR 548608

Basia 552868

be BIO Cosmetics 547880

Biuro Paczka 547416

BIZNES TRENDY 552316

BLACHODACHÓWKA TIGER 551830

BLACHTEX 552631

Breakfast station 550866

Brzoza Tattoo 552952

Calmedica MEDYCZNE CENTRUM  
REDUKCJI STRESU 552177

CENTURY OF EXCELLENCE 546944

CHATA NA GRONIU 552378

CONG MING 553221

COOFANDY 551083

COOPERATIVA 552862

crazyHANDS 552696

Czytanki Pouczanki 553239

de Roble 552714

DELTORO 553013

DESANT 547773

D-FENCE POLAND 552877

DOBRZE SKROJONE kroimy na miarę 552848

DRWAL BIESZCZADU 552652

dukke. 552863

DUO STAWY MaxiFlex Glukozamina 544473

DZIADEK DO ORZECHÓW  
AGENCJA REKLAMOWA 552380

Dziadek Santini 552637

DZIELNICOWIEC 552549

E 553309

EASTERIA 552981

EASY FURNI 552352

EASY GLASS 552347

EGZOTIC ROOM 519810

EIDOS 553032

EKO SOLUTIONS 552787

EKSPERCI PRO 552855

ENZO 552025

ERA MEBLE meble na wymiar 552532

EVIL LUBRICANTS 553277

Fabryka Puzzli 552720

Far Away EQUIPMENT N E S W 552506

FLEXISHEETS 552428

Fly High 552444

FLYHIGH 552445

FOOD FACTORY BURGER HOUSE 552813

FotoKoc 552808

FreshMedica 552336

frompol 551064

FUNDUSZ MIESZKAŃ dla Rozwoju 550952

FUNDUSZ MIESZKAŃ na Wynajem 550954

Gante 552738

GineIntima 550971

GIVES 552933

GK GALERIA KOMFORTU 552979

Góralove Pole 552653

GRAJ DO RANA shot 552752

HANZA 551306

HEATING ik.pl 548295

HEATING instal konsorcjum 548294

HerbaFLOS 552864

herbavis 552866

HMR Express Delivery 552842

Holly Molly 551594
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HOLOGY 552822

HOTOUCH 551084

ht HOTOUCH 551085

IHR 552665

IMPERTON 552776

INCOLOR 552841

INCORE SPORTS 552814

IYS INSIDE YOUR STYLE BUSINESS  
& LIFE MENTORING 552609

IZORA CONSULTING 552729

Izora 552727

IZZI INSTALACJE 553019

Juana 552645

JUSTUS 543943

JUSTUS 543944

Kanclerz 552920

kasia zapała 553260

Katolicka Wspólnota Miłość  
i Miłosierdzie Jezusa 552559

kavaleria 552052

KEDA 553016

Konrado-Garden 552851

KRÓWKI GÓRALSKIE - RĘCZNIE KRZESANE !  
LUXURY CREAM FUDGE POZNAJ SMAK  
LEGENDY MILCH BONBON 546763

KRÓWKI SANDOMIERSKIE LUXURY CREAM  
FUDGE KRÓWKI SANDOMIERSKIE  
MILCH BONBON 546764

Kupo Worki 541902

L 549922

LayDi 552854

LGL-H 553225

Lime&Spicy 552876

LINCOLN & SHARKS 547544

LODOWA MOC shot 552754

LOOKBAN 544009

LT-1 521096

Lulu PRDN 539515

LULU PRDN 539517

Lulu Production 539516

LWclinic 552861

LWmed 552859

ŁOBUZIAKI 549767

ŁUBINOWE WZGÓRZE 552775

MARBIL 552354

MARION 552021

MARITO 551254

Martom 551827

MARY PAULA 552942

MATKOWSKI EST. 1978 552799

MDDP DLA ZiEMI FOR EARTH 550961

MDDP SPORT 550962

MI MARION 552030

miata MX - 5 KLUB POLSKA 550058

MinDrivTech 552705

MORBIDELLI 550574

MYESPOT 548972

N 552838

NAIROBI 552474

Naprawa.pl 552836

NARINE 551905

Neoxal 552505

Niedaleko Damaszku 552516

NKLINIK beauty & spa 552554

NKlinik 552634

ODPORNOŚĆ shot 552755

OKOĆKA 552888

OKRĄGŁE CO NIECO 552524

Ole Barber Shop 552847

Olé BARBER SHOP 552857

Original Dr. Beckmann Odplamiacz Precyzyjny 552786

Pan Patison 550840

Panda 552819

PANI GADŻET 551790

PATRIZIA ORINI 552203

Pedantula 552900

picollo 552129

Piu 552256

PIWNICZAKI 553204

PKL Tours KOLEJ NA PRZYGODĘ 552228

PO BALANDZE shot 552756

PODARUJ DOBRO 552845

Port Poszukiwacze Nieruchomości 550880

PORT POSZUKIWACZE NIERUCHOMOŚCI 550881

Posnet EVO 551560

PPD 552719

PQ-FMEA 552769

Priest 545246

Prosto w prawo 552831

R 552745

RAPY 552739

RAPY 552747

REGA MEBLE 552992

REUMA BLOK AKUT 552289

REUMABLOK 552253

ROTEX 552201

ROTOPRESS 551250

RTC RAPALA TRAVEL CONCIERGE 551973

Safety Food WIPASZ MAGAZINE 552770

Safety Food WIPASZ MAGAZINE 552772

Safety Food WIPASZ MAGAZINE 552774

SAHAR KEBAB 552944

Sahar Kebab 552947
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SAIO 551559

SCALA APARTAMENTY 547782

SCALA APARTAMENTY 547783

SCALA HISTORY 547784

Sense Health Clinic 543737

Sense Med Concept 549357

SHCHUPAK 552531

SHIJING 548874

SIMMET Słaby Paweł 552721

Simmet 552723

Simply You NOVASCON 551321

SKLEP ANIMATORA 551453

SKLEP POLSKI 551780

SŁODKICH SNÓW shot 552757

SMART CleanAir 501588

SOFLY THE VAPE SHOP 552914

SOFLY THE VAPE SHOP 552936

SOPLICA KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ 552666

SRTech 552883

STRZAŁ ENERGII shot 552759

STUDIO AKTYWNEGO WODORU LIFE 552456

Stumilowy-las.pl 551793

SUNESS+ 552812

SYNCHRO-JET 544611

śk ŚWIADOMA KOSMETYKA 551504

TASTE OF ITALY ciao italia 549120

techPAK 552783

Tesla Energy Drink 551507

Toes and more 552383

Toffee Yummy! 550836

TOP rankingi 553314

Toragasira 553365

Trollo 548456

Ula Pedantula 552901

Ultra Calc 552824

V VENTRA 551777

VARNA 1444 PELIN 552778

Vetspresso 553480

Vidokówki 551066

ViTAMAX smart 552585

Warlock 544909

WARSAW FINANCIAL CENTER 551364

WFC WARSAW FINANCIAL CENTER 551363

WFC 551365

WITAMINA C CBC activ 552941

WODNA WIEŻA 550702

WONNIK 552837

WYNAJEM PRO 552856

X-BLUE 552736

XPAC 551252

XPERIENCE EVENTS 544660

YOUR SAFE BOX.EU 552617

ZAKŁAD I DOM POGRZEBOWY Anubis 546733

zeagoo 551180

ZESREBRA 552758

Zimowy Narodowy W trasie 551978

złoto prosto z pola 552966

ŻELAZNY ORZEŁ SKIERNIEWICE 552168



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

1313134 AVENIO (2023 02 01) 9, 42
1696598 SKIN1004 (2022 12 13) 35
1697001 SKIN1004 (2022 12 13) 3
1715772 NOVIOP (2023 01 11) 5
1715904 MICOZOLO (2023 01 03, 2022 08 08) 5
1715951 HEMP PET (2023 02 06) 3, 5
1715966 PROFIT (2022 10 13)

CFE: 26.11.03, 27.05.01 9
1716041 VETERANS EVALUATION SERVICES 

(2023 01 31, 2022 08 03)
35

1716047 ROSSOAMANTE (2022 11 10, 2022 11 09)
CFE: 27.05.01 14

1716116 ELECOR (2023 01 20, 2022 08 11) 35
1716181 Greenmeister (2023 02 03) 35, 42
1716374 Cookino food universe  

(2022 08 17, 2022 08 10)
CFE: 25.01.10, 26.01.18, 27.05.10 35, 39, 43

1716412 KWeb (2023 01 23, 2023 01 20) 9, 44
1716480 syrve (2022 11 11, 2022 06 15) 9, 35, 42
1716561 FEMA (2022 09 30, 2022 04 01)

CFE: 27.05.24, 29.01.12 3, 5, 30
1716563 FEMA (2022 09 30, 2022 04 01)

CFE: 26.04.05, 27.05.01 3, 5, 30
1716583 CS-CONT (2022 07 29) 6, 19, 20
1716584 rimOFF (2022 08 16)

CFE: 26.01.02, 27.05.08, 29.01.12 11
1716679 BODYHACK (2022 09 20, 2022 04 18) 5, 30, 32, 35
1716745 (2022 12 07, 2022 06 10)

CFE: 05.05.20, 26.01.15 4, 11, 20, 21, 
26, 27, 28

1716746 (2022 12 07, 2022 06 10)
CFE: 05.05.20, 26.04.15 4, 11, 20, 21, 

26, 27, 28
1716817 Sirantant (2022 04 25, 2021 11 10) 1



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1716817 

3  1697001, 1715951, 1716561, 1716563 

4  1716745, 1716746 

5  1715772, 1715904, 1715951, 1716561, 1716563, 1716679 

6  1716583 

9  1313134, 1715966, 1716412, 1716480 

11  1716584, 1716745, 1716746 

14  1716047 

19  1716583 

20  1716583, 1716745, 1716746 

21  1716745, 1716746 

26  1716745, 1716746 

27  1716745, 1716746 

28  1716745, 1716746 

30  1716561, 1716563, 1716679 

32  1716679 

35  1696598, 1716041, 1716116, 1716181, 1716374, 1716480, 1716679 

39  1716374 

42  1313134, 1716181, 1716480 

43  1716374 

44  1716412



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

542594 VTS GROUP S.A.
2022 12 12 17, 19

545785 VOYETRA TURTLE BEACH, INC.
2022 12 23 9, 28, 35

547056 Dr. Ausbüttel & Co. GmbH
2023 01 02 5

546406 VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2023 01 17 5

540036 NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 02 17 36

544094 SKOLARSKI KONRAD; RYNKOWSKI RYSZARD
2023 03 06 36, 41

544086 SKOLARSKI KONRAD; RYNKOWSKI RYSZARD
2023 03 06 36, 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

7/2023 48 551376

ŁUBINOWE WZGÓRZE  
DZIĄBOR RYSZAWA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Łąki

ŁUBINOWE WZGÓRZE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Łąki
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