
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

19/2021



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.



Spis treści

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. ......................  6
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ......................... 126
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ............... 128

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ................................  131

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
międzynarodowych znaków towarowych .................................................................................................................................................. 132

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej .....................................................................  133

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej .....................................................................  134



Warszawa, dnia 10 maja 2021 r. Nr ZT19

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) 466470 (220) 2017 01 20
(731) PIERCHAŁA ALDONA F.H.U. A.P., Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ex expert-Kosmetyki.pl sklep internetowy

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów, odświeżacze 
do ust, środki odświeżające powietrze [zapachowe], pre-
paraty do opalania, perfumy, wyroby perfumeryjne, płyny 
po goleniu, pasty do podłóg, pomadki do ust, szampony, 
środki do depilacji, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, wa-
zelina kosmetyczna, farby do włosów, płyny do płukania, 
wybielacze do tkanin, maseczki kosmetyczne, środki do po-
lerowania, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do ce-
lów leczniczych, balsamy do ciała, sole kąpielowe, płyny 
do kąpieli, preparaty do szorowania podłóg, dezodoranty, 
35 usługi świadczone przez sklepy detaliczne lub hurtow-
nie za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków 
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony inter-
netowe lub telesklepy, sklep internetowy z asortymentem 
produktów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz chemii 
gospodarczej oraz innych artykułów przemysłowych, anali-
zy rynkowe, badanie rynku, zaopatrzenie osób trzecich, ba-
dania opinii publicznej, badania marketingowe, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, handel detaliczny (ofero-
wanie w mediach produktów dla -), dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), edy-
torskie usługi w zakresie reklamy, eksport- import, fakturo-
wanie, handel, zamówienia handlowe, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, komputerowe bazy da-
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe 
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach kompu-
terowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, pliki komputerowe dla osób trzecich, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, usługi za-
opatrzenia osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
39 dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, dostarcza-
nie kwiatów, dostarczanie towarów, magazynowanie, pa-
kowanie produktów, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie.

(210) 500705 (220) 2019 06 05
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Krówka 
mleczna SPRAWDZONA RECEPTURA

(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukierki, cukierki ciągutki, cukierki z karme-
lem, cukierki czekoladowe, krówki czekoladowe, batony 
czekoladowe, czekolada, lody, lody spożywcze, mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, 35 reklama, prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promocja sprzedaży, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wy-
syłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) 
towarów obejmujących: cukierki, cukierki ciągutki, cukierki 
z karmelem, cukierki czekoladowe, krówki czekoladowe, ba-
tony czekoladowe, czekolada, lody, lody spożywcze, mrożo-
ne wyroby cukiernicze zawierające lody.

(210) 507787 (220) 2019 12 09
(731) EA KRAKÓW P. PADUCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ea

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny specjalnego przeznaczenia: trawersy, 
uchwyty podciśnieniowe, urządzenia do transportu w tym 
podciśnieniowego materiałów sypkich, elementy automatyki, 
pneumatyki jako części maszyn, siłowniki hydrauliczne, pom-
py hydrauliczne, silniki hydrauliczne, rozdzielacze hydrauliczne 
i pneumatyczne, regulatory i dzielniki natężenia przepływu, 
hydrauliczne przekładnie planetarne, filtry do części maszyn 
i silników, absorbery, chwytaki (maszyny), zawory procesowe 
jako części maszyn, złącza obrotowe, sprężyny gazowe, napę-
dy obrotowe i elementy do sterowania procesami produkcyj-
nymi jako części maszyn, elektryczne przyrządy i aparaty steru-
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jące oraz regulacyjne jako części maszyn, aparaty do urządzeń 
cieplnych i chłodniczych jako części maszyn, aparaty, maszyny 
i urządzenia do transportu lądowego, powietrznego i wod-
nego, części składowe i wyposażenie wymienionych maszyn, 
aparatów i przyrządów, 35 doradztwo w zakresie: zarządzania 
przedsiębiorstwem produkcyjnym, sprzedaż w tym przy uży-
ciu środków telekomunikacji i Internetu: maszyn specjalnego 
przeznaczenia, trawersów, uchwytów podciśnieniowych, 
urządzeń do transportu w tym podciśnieniowego materiałów 
sypkich, elementów automatyki, elementów pneumatyki, si-
łowników hydraulicznych, pomp hydraulicznych, silników hy-
draulicznych, rozdzielaczy hydraulicznych i pneumatycznych, 
regulatorów i dzielników natężeń przepływu, hydraulicznych 
przekładni planetarnych, filtrów do części maszyn i silników, 
absorberów, chwytaków, czujników ciśnienia, zaworów pro-
cesowych, złączy obrotowych, sprężyn gazowych, napędów 
obrotowych, elementów do sterowania procesami produk-
cyjnymi, materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych, 
pojazdów, elementów maszyn budowlanych, profesjonalnych 
urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie wszelkiego 
typu stacji naprawczych i diagnostycznych, usługi promocyj-
ne i marketingowe, reprezentowanie interesów osób trzecich, 
usługi agencji importowych i eksportowych, wydawanie, dys-
trybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, 42 usługi projektowania: maszyn, urzą-
dzeń, części zamiennych do maszyn i urządzeń, elementów 
linii produkcyjnych, programów komputerowych, ekspertyzy 
i opinie potwierdzone raportami, certyfikowanie sprawności 
części składowych maszyn i urządzeń po zrealizowanych na-
prawach i ich konserwacji zakończone wydaniem dokumentu 
potwierdzającego ich sprawność, doradztwo w zakresie pro-
jektowania maszyn i urządzeń energooszczędnych, doradz-
two w zakresie programów komputerowych.

(210) 510012 (220) 2020 02 10
(731) TINTA DLA PLASTYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tinta DLA PLASTYKÓW

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
artykuły piśmienne i edukacyjne, materiały plastyczne.

(210) 510979 (220) 2020 03 04
(731) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek Serecek ręcznie wyrobiony

(531) 02.03.04, 02.03.12, 06.01.02, 07.01.09, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29  przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, 
ser owczy, ser twardy.

(210) 513292 (220) 2020 05 12
(731) AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMB METAL FORMING

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby me-
talowe, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, czyszczenie i konserwacja.

(210) 514913 (220) 2020 06 19
(731) OFFICE4U SPÓŁKA JAWNA M. KUBICZEK, R. KAŁUŻA, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PE GK POLSKA ENERGIA GRUPA KAPITAŁOWA

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za po-
średnictwem Internetu następujących towarów: turbin 
wiatrowych, paneli słonecznych do wytwarzania energii, 
instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji w zakresie odna-
wialnych źródeł energii, badania rynkowe, badania kosztów, 
ekonomiczne prognozy, pokazy towarów, reklama, wystawy 
w celach handlowych lub marketingowych, 36 pośrednic-
two w zakresie energii elektrycznej, 39 dystrybucja prądu 
elektrycznego oraz magazynowanie energii elektrycznej.

(210) 517216 (220) 2020 08 18
(731) EQUIDEM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PIWO PILOT
(510), (511) 32  piwo i produkty piwowarskie, napoje odalko-
holizowane.

(210) 517427 (220) 2020 08 24
(731) PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2021

(540) 

(531) 03.01.06, 03.01.24, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne.

(210) 517557 (220) 2020 08 27
(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DEMEFEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, su-
plementy diety dla ludzi.

(210) 518611 (220) 2020 09 22
(731) KUELLMER KARL, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU SCREAM ICE CREAM

(531) 04.05.21, 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30  ciastka, czekolada pitna, herbata, jogurt mro-
żony, kakao, kawa, lody, makaroniki (wyroby cukiernicze), 
naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, pralinki, sorbety [lody], wyroby 
cukiernicze, 43 bufety, cukiernie, kafeterie, kawiarnie, lodziar-
nie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, 
usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii 
i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygoto-
waną do konsumpcji żywność i napoje.

(210) 519612 (220) 2020 10 16
(731) OZGA MARTA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HealthyBE

(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, pro-
biotyki (suplementy), 30 cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, wypieki, wyroby cukierni-
cze, czekolada i desery zawarte w klasie 30, 35  administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych.

(210) 519771 (220) 2020 10 21
(731) MASHKO VOLHA PREMIUM LAB+, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Lilerei
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry 
surowe oraz wyroby z tych materiałów, walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
plecaki, podróżne (torby -), podróżne torby na garderobę 
wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, torby, torby 
do pracy, torby gimnastyczne, torby i portfele skórzane, tor-
by na odzież sportową, torby na wyjazdy weekendowe, torby 
na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, 
torby turystyczne, torebki, torebki damskie, worki podróżne, 
worki, sakiewki, saszetki biodrowe, skórzane torby na zakupy, 
skórzane torebki, stylowe torebki, 25 odzież, obuwie, czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, opaski 
na głowę, bielizna, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna 
nocna, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
administrowanie sprzedażą, informacje na temat sprzedaży 
produktów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie ar-
tykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z odzieżą, usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzeda-
ży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, zarządzanie sprzeda-
żą i bazą klientów, promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, reklama, reklama i marketing, reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama  
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko-
munikacji, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem te-
lefonu, udzielanie informacji związanych z reklamą, handel 
(zarządzanie w zakresie zamówień w -), fakturowanie, pokazy 
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towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy 
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów 
domowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach stacjo-
narnych i przez Internet: odzieży, obuwia, biżuterii, akcesoriów 
odzieżowych i skórzanych, torebek, walizek, udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej.

(210) 520107 (220) 2020 10 27
(731) PRZYBYŁEK MARIUSZ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edubama

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 9 projektory, 20 meble, meble szkolne, meble 
biurowe, meble dla dzieci, 27 dywaniki, maty gimnastycz-
ne, wykładziny podłogowe, 28 gry planszowe, gry przeno-
śne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, huśtawki, maski  
[zabawki], pluszowe zabawki, zabawki wypchane, 41 eduka-
cja, organizowanie i obsługa konferencji, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów - szkolenia.

(210) 520280 (220) 2020 10 31
(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Krupnik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wód-
ka, likiery.

(210) 520345 (220) 2020 11 03
(731) KISZECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Karczew

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KISZECZKA JEDYNA TAKA, RĘCZNIE WYRABIANA 

Oryginalna KIEŁBASA BIAŁA KARCZEWSKA OD 
KTÓREJ WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO W ROKU 1936

(531) 05.03.02, 05.07.07, 26.05.09, 26.11.01, 27.05.01, 26.04.22, 
27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 29 wyroby mięsne, w tym: kiełbasa surowa 
wytwarzana z wysokiej jakości mięsa wieprzowego z do-
datkiem przypraw, wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, 
wyroby garmażeryjne, potrawy na bazie mięsa.

(210) 520350 (220) 2020 11 12
(731) NITKIEWICZ GRZEGORZ HOMEOSTAZA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ADWOKATURA ZDROWIA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 25.01.09
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki toaletowe, 
środki do czyszczenia zębów, farby do włosów, dezodoran-
ty, preparaty do rzęs, pomadki do ust, szampony, preparaty 
do: polerowania, złuszczania, czyszczenia, waciki do celów 
kosmetycznych w tym bawełniane, wosk kosmetyczny, 
ściereczki nasączane detergentami, środki wybielające, 
świece do masażu do celów kosmetycznych, zapachowe 
środki odświeżające powietrze, środki do konserwacji skóry 
w postaci past, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, 35 sprzedaż w tym prowadzona w Internecie: 
kosmetyków w tym naturalnych, leków, chemii gospodarczej 
w tym naturalnej, mydeł, środków perfumeryjnych, olejków 
eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, 
środków toaletowych, środków do czyszczenia zębów, farb, 
dezodorantów, pomadek, szamponów, preparatów do: po-
lerowania, złuszczania, czyszczenia, wacików do celów ko-
smetycznych w tym bawełnianych, ściereczek nasączanych 
detergentami, środków wybielających, świec do masażu 
do celów kosmetycznych, środków odświeżających powie-
trze, środków do konserwacji skóry, środków czyszczących 
do celów gospodarstwa domowego, miodów, herbat, kawy, 
suplementów diety, witamin, preparatów z węgla aktywne-
go, preparatów z jodu, artykułów z mąki i otrębów pocho-
dzących z upraw ekologicznych, książek, artykułów spo-
żywczych, preparatów i akcesoriów do poprawiania urody 
i zdrowia, odzieży, artykułów wyposażenia wnętrz, artyku-
łów rękodzielniczych, mebli, pojazdów, paliw, usługi związa-
ne z promocją zachowań prozdrowotnych, usługi związane 
z organizacją i prowadzeniem przedstawicielstwa podmio-
tów zagranicznych, agencje importowo - eksportowe, usłu-
gi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wydawanie, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doręczanie pro-
spektów i próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele 
reklamowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, tworzenie baz danych, organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, 37 usługi budowlane, usługi developerskie, 
serwis pojazdów, prowadzenie: stacji paliw i myjni pojazdów 
i urządzeń, sprzątanie i czyszczenie obiektów, renowacja me-
bli, 41 usługi w zakresie edukacji, prowadzenia i organizowa-
nie kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, pra-
cowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
konkursów, usługi w zakresie siłowni i fitness, rekreacji, pro-
dukcja filmów: edukacyjnych, szkoleniowych, programów 
telewizyjnych, programów do celów telezakupów i sklepów 
internetowych, udzielanie informacji i porad w odniesieniu 
do wszystkich wyżej wymienionych usług, publikowanie 
tekstów, usługi wydawnicze w zakresie: publikacji książek, 
czasopism, materiałów informacyjno - edukacyjno szkole-
niowych także w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii 
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komputerowej, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line 
publikacji elektronicznych, 44 usługi w zakresie: salonów 
piękności, salonów stylizacji, salonów kosmetycznych, usłu-
gi salonów fryzjerskich, spa, solariów, saun, usługi w zakresie 
odnowy biologicznej, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, 
medycyny estetycznej, prowadzenie centrów medycznych, 
gabinetów aromatoterapii, fizjoterapii, fizykoterapii, osteopa-
tii zagospodarowanie i projektowanie terenów zielonych, 
usługi związane z prowadzeniem: gabinetów kosmetycz-
nych, fryzjerskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ośrod-
ków odnowy biologicznej, klinik i ośrodków medycznych, 
porady i konsultacje w dziedzinie dietetyki i naturopatii.

(210) 521050 (220) 2020 11 17
(731) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’ola Bianka

(531) 17.02.01, 17.02.02, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, odzież, 26 dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, zawieszki (nie bi-
żuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).

(210) 521151 (220) 2020 11 20
(731) Loewe IP Holding Ltd., Nicolaides Sea View City, CY
(540) (znak słowny)
(540) WE
(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], automatyczne ma-
szyny dozujące, pistolety dozujące klej, elektryczne, elektro-
niczne pojemniki do karmienia zwierząt, maszyny z gumą 
do żucia, maszyny do dozowania mydła, automaty sprzeda-
jące chłodnicze, automaty sprzedające na żetony lub urucha-
miane kodem cyfrowym, prądnice prądu stałego, dynama 
do rowerów, generatory elektryczne do stosowania w sytu-
acjach awaryjnych, generatory wytwarzające energię elek-
tryczną z energii słonecznej, przenośne generatory energii 
elektrycznej, automatyczne maszyny do czyszczenia, roboty 
do czyszczenia podłóg [polerowania], roboty do czyszczenia 
podłóg [odkurzania], roboty do czyszczenia do celów domo-
wych, przemysłowe zrobotyzowane maszyny do szycia, zro-
botyzowane piły ręczne silnikowe, zrobotyzowane mechani-
zmy do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane 
mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, odkurza-
cze roboty, odkurzacze, pistolety natryskowe [maszyny] 
do wyciskania kitu, prasownice i maglownice, urządzenia 
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, ręcznie 
napędzane maszyny do czyszczenia ulic, dmuchawy do śnie-
gu, prasownice, maszyny do prasowania artykułów tekstyl-
nych, elektryczne prasowalnice do ubrań, gładziarki [maszy-
ny prasowalnicze do tkanin], obrotowe prasy parowe do tka-
nin, przenośne, urządzenia prasowalnicze, urządzenia 
do krojenia jaj, elektryczne krajarki do żywności, elektryczne 

noże do chleba, sokowirówki elektryczne, elektryczne wyci-
skarki do owoców i warzyw, maszyny do wyciskania soku 
pomarańczowego [elektryczne], rzeźnicze noże elektryczne, 
elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, elek-
tryczne maszynki do mielenia mięsa, elektryczne wyciskarki 
do owoców, elektryczne wyciskacze do owoców do celów 
gospodarstwa domowego, elektryczne noże do warzyw, 
elektryczne urządzenia do obierania warzyw, elektryczne 
młynki do przypraw, elektryczne spieniacze mleka do kawy, 
elektryczne młynki do kawy, elektryczne prasy do czosnku, 
elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania 
żywności [do celów innych niż gotowanie], elektryczne ro-
boty kuchenne do przetwarzania żywności dla niemowląt, 
elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania po-
traw (do celów innych niż gotowanie), elektryczne przyrządy 
kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, maszyny sto-
sowane do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], elek-
tryczne noże kuchenne, elektryczne narzędzia kuchenne, 
przyrządy do szatkowania żywności (elektryczne), urządze-
nia elektryczne używane w kuchni do mielenia, maszyny 
do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], 
urządzenia do wyciskania owoców [elektryczne], elektryczne 
maszyny do kruszenia lodu, elektryczne roboty kuchenne 
do użytku domowego, elektryczne spieniacze do mleka, 
młynki domowe elektryczne, elektryczne urządzenia 
do obierania owoców, elektryczne młynki do pieprzu, tarki 
elektryczne, trzepaki elektryczne, elektryczne młynki do soli, 
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne kra-
jarki kuchenne, elektryczne maszyny obierające do przygo-
towywania żywności, elektryczne maszynki do ugniatania 
ciasta, maszynki do robienia makaronu do użytku domowe-
go, elektryczne młynki do przyrządzania żywności, elektro-
mechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, urzą-
dzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, 
urządzenia do usuwania gniazd nasiennych warzyw [maszy-
ny], maszyny do wyciskania soku, obieraczki do ziemniaków 
[urządzenia elektryczne], ugniatacze do ziemniaków [elek-
tryczne maszyny], ugniatarki [elektryczne maszyny kuchen-
ne], krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku 
domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzę-
dzia] do użytku domowego, mieszarki [urządzenia kuchen-
ne], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do napowie-
trzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, młyny 
do zboża [maszyny], urządzenia do mycia warzyw, młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, kuchenne miksery, 
elektryczne, młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, 
elektryczne noże do pizzy, osuszacze do sałaty [kuchenne 
urządzenia elektryczne], urządzenia do przetwarzania żyw-
ności, krajarki do korzeni, urządzenia do czyszczenia parą, 
przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do czysz-
czenia parą, elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia 
[domowe], elektryczne urządzenia do polerowania woskiem 
do celów domowych, elektryczne maszyny i urządzenia 
do pastowania, elektryczne parowe maszyny czyszczące, 
odkurzacze elektryczne, elektryczne aplikatory szamponu 
do dywanów, urządzenia do polerowania parkietów wo-
skiem, elektryczne, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, 
elektryczne przyrządy do czyszczenia i polerowania butów, 
maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], elek-
tryczne urządzenia do mycia okien, worki i filtry przeciwku-
rzowe do odkurzaczy, maszyny do polerowania podłóg 
[elektryczne], kosze na naczynia do zmywarek do naczyń, 
elektryczne trzepaczki dywanów, maszyny do mycia [elek-
tryczne], urządzenia do mycia naczyń stołowych, maszyny 
do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny próżniowe 
do czyszczenia, zamiatarki bezprzewodowe, torby z two-
rzyw sztucznych do odkurzaczy, odkurzacze do suchych 
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i mokrych zanieczyszczeń, wymienne torby papierowe 
do odkurzaczy, maszyny ścierające do czyszczenia, maszyny 
do suszenia prania bez ogrzewania, maszyny do czyszczenia 
garnków, maszyny do szczotkowania dywanów, suszarki wi-
rowe do celów domowych (nieogrzewane), pralki, pralki wy-
posażone w sprzęt suszący, urządzenia do przetwarzania 
żywności z funkcją mieszania, cięcia, siekania, rozdrabniania, 
miksowania, ugniatania i ważenia, 8 przybory do higieny 
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do obcina-
nia i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure, że-
lazka, żelazka elektryczne, elektryczne żelazka parowe, elek-
tryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne pro-
stownice do włosów, elektryczna karbownica do włosów, 
rozpylacze pompowane ręcznie, maszynki do strzyżenia 
do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], brzy-
twy, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia brody, 
przyrządy do strzyżenia zwierząt, elektryczne urządzenia 
do ścinana włosów [przyrządy ręczne], elektryczne maszynki 
do strzyżenia brody, elektryczne maszynki do strzyżenia 
włosów do użytku osobistego [ręczne], elektryczne trymery 
do uszu, elektryczne trymery do nosa, maszynki do strzyże-
nia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektrycz-
ne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 
trymery do wąsów i brody, elektryczne maszynki do golenia, 
etui na maszynki do golenia, ostrza do elektrycznych maszy-
nek do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, golarki 
z wibrującym ostrzem, żyletki, pojemniki zawierające żyletki, 
zestawy do golenia, maszynki do golenia [zmniejszające ry-
zyko skaleczenia], żyletki do maszynek do golenia [zmniej-
szające ryzyko skaleczenia], pojemniki na żyletki, elektryczne 
żelazka płaskie z regulacją temperatury, 9 urządzenia obrazu-
jące do celów naukowych, biochipy, mikroskopy, urządzenia 
i przyrządy do mikroskopii, zestawy naukowe dla dzieci bę-
dące urządzeniami instruktażowymi, zestawy naukowe dla 
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, przyrządy metro-
logiczne o częstotliwości optycznej, symulatory urządzeń, 
urządzenia do nauczania, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], urządzenia i przyrządy do nauczania, 
urządzenia i przyrządy naukowe, aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, urzą-
dzenia fotowoltaiczne, urządzenia do nieprzerywalnego za-
silania energii [zasilacze UPS], urządzenia energetyczne sieci 
zasilających, urządzenia do regulowanego zasilania, konwer-
tery prądu stałego/prądu zmiennego, elektryczne zespoły 
sieci zasilającej, urządzenia do transmisji za pośrednictwem 
linii elektroenergetycznych, urządzenia do nieprzerywalne-
go zasilania elektrycznego [baterie], przetworniki prądu sta-
łego/prądu zmiennego, elektroniczne publikacje tekstowe  
i/lub obrazowe utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, 
zapisane pliki danych, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, 
wstępnie nagrane kasety, nośniki danych zawierające typo-
graficzne kroje czcionek, komputerowe mapy cyfrowe, kata-
logi [elektryczne lub elektroniczne], dane zapisane elektro-
nicznie, dzwonki telefoniczne [do pobierania], hologramy, 
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, nagra-
nia magnetyczne, dane zapisane magnetycznie, nagrane 
płyty kompaktowe zawierające gry, podłoża do nośników 
zapisu [optyczne], dyski optyczne zapisane, taśmy z nagra-
niami, nagrane magnetyczne nośniki danych, dyski wstępnie 
zaprogramowane, czujniki i detektory, kontrolery (regulato-
ry), urządzenia do monitorowania, wskaźniki [elektryczność], 
lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, urządzenia 
i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, wskaźni-
ki obciążenia, urządzenia do analizy obrazów, urządzenia dia-
gnostyczne nie do celów medycznych, wskaźniki cyfrowe, 

przetworniki momentu obrotowego, analizatory energii 
elektrycznej, elektroniczne analizatory kolorów, elektronicz-
ne przyrządy sterujące, przetworniki elektrooptyczne, prze-
tworniki wielkiej częstotliwości, bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i sta-
tusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektro-
nicznych i mechanicznych, bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i sta-
tusu systemów bezpieczeństwa, urządzenia i przyrządy 
do sprawdzania [nadzorowania], wskaźniki świecące, prze-
tworniki liniowe, sondy logiczne, przetworniki piezoelek-
tryczne, samodzielne systemy do kontroli jazdy do użytku 
w pojazdach, analizatory widma, inne niż do celów medycz-
nych, przetworniki ultradźwiękowe, uniwersalne analizatory 
zakłóceń, ogniwa obciążnikowe, wskaźniki wykrywające cie-
pło, odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania 
[GPS], futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, sys-
temy do śledzenia pojazdów, urządzenia do lokalizacji po-
jazdów, urządzenia systemu GPS, systemy nawigacji GPS 
do użytku z rowerami, urządzenia GPS, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje 
co do nawigacji i podróży, kompasy [przyrządy pomiarowe], 
urządzenia do monitorowania pracowników, systemy nawi-
gacji satelitarnej do rowerów, czujniki do określania położe-
nia, przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania 
[GPS], urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne 
oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i od-
twarzania obrazu, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników 
telewizyjnych, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui 
na przenośne odtwarzacze mediów, urządzenia do odtwa-
rzania do nośników dźwięku i obrazu, pokrowce na odtwa-
rzacze płyt DVD, pojemniki na filmy, torby specjalnie przysto-
sowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficz-
nego, urządzenia audiowizualne, urządzenia do nagrywania 
do nośników dźwięku i obrazu, odtwarzacze taśm, napędy 
taśm, tkaninowe filtry dźwięku do urządzeń radiowych, od-
twarzacze płyt kompaktowych, stacja dysków CD-ROM, cy-
frowe serwery dźwięku, cyfrowe odtwarzacze wideo, cyfro-
we serwery wideo, stacje dokujące do odtwarzaczy mp3, 
stacje dokujące do smartfonów, stacje dokujące do cyfro-
wych odtwarzaczy muzyki, nagrywarki płyt DVD, nagrywarki 
DVD, odtwarzacze płyt DVD, odbiorniki bezprzewodowe 
(audio, wideo), kamery aktywowane ruchem, kable elek-
tryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, odbiorniki au-
diowizualne, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, 
pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, futerały 
na obiektywy, nadajniki FM, 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-
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szonkowych [PDA], urządzenia sztucznej inteligencji, urzą-
dzenia do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia do kompo-
nowania obrazów, stabilizatory obrazu, syntezatory obrazów, 
nagrywarki płyt kompaktowych, wypalarki płyt CD, nagry-
warki dysków CD-ROM, analizatory chromatogramów do ce-
lów naukowych lub laboratoryjnych, skomputeryzowana 
aparatura do analizy [pracy] silników w pojazdach mecha-
nicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, aparatura 
interfejsowa do komputerów, terminale wyprowadzania da-
nych, urządzenia do wymiany danych, terminale wprowa-
dzania danych, terminale danych, rękawice cybernetyczne, 
procesory danych, urządzenia do konwersji danych, urządze-
nia komputerowe do magazynowania danych, sprzęt 
do przetwarzania danych, terminale do przetwarzania da-
nych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, elektrycz-
ne urządzenia programujące, urządzenia elektroniczne 
do przetwarzania danych, elektroniczne urządzenia do pro-
gramowania, kalkulatory elektroniczne, elektroniczne urzą-
dzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, elektroniczne 
systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia do przeliczania 
walut, podręczne słowniki elektroniczne, elektroniczne pro-
cesory tekstu, elektroniczne kalkulatory na biurko, pokrowce 
na urządzenia PDA, etui na kalkulatory podręczne, urządze-
nia do fakturowania, skanery ręczne, analizatory fluorescen-
cyjne, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, przy-
rządy do analizowania zdjęć, karty zawierające mikroproce-
sory, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], optyczne 
czytniki znaków, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
czytniki kart kodowanych magnetycznie, odtwarzacze dys-
ków optycznych, czytniki pasków magnetycznych, urządze-
nia do przechowywania programów komputerowych, czyt-
niki kart pamięci, programowalne analizatory stanów logicz-
nych, wokodery, urządzenia do rozpoznawania głosu, syste-
my przetwarzania głosu, sprzęt do przetwarzania mowy, 
terminale kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, 
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia do prze-
twarzania tekstów, magnetofony, maszyny do zapisu taśm, 
urządzenia do przetwarzania dźwięku, karty USB, czytniki 
kart USB, analizatory wielokanałowe, zestawy na głowę 
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-
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, urzą-
dzenia do fototelegrafii, wideofony, bransoletki inteligentne, 
urządzenia przełącznikowe do telefonii cyfrowej, cyfrowe 
telefony komórkowe, telefony cyfrowe, moduły wyświetla-
cza 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 korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, uchwyty do korzystania z tele-
fonów komórkowych bez użycia rąk, mikrofony do używania 
bez użycia rąk do telefonów komórkowych, telefon głośno-
mówiący, odbiorniki radiotelegraficzne, baterie do telefo-
nów komórkowych, telefony komórkowe, telefony komórko-
we do użytku w pojazdach, futerały do telefonów komórko-
wych ze skóry lub z imitacji skóry, telefony komórkowe z du-
żymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym 
wzrokiem lub sprawnością, futerały do telefonów komórko-
wych z materiału lub z materiałów tekstylnych, punkty połą-
czeń sieci do sieci centrali telefonicznych, urządzenia głośno-
mówiące do telefonów komórkowych, uchwyty przystoso-
wane do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe 
do telefonów komórkowych, osłony na telefony komórkowe, 
pokrowce na smartfony, pokrowce na słuchawki telefonicz-
ne, telefony internetowe, etui z klapką do telefonów komór-
kowych, kodowane karty telefoniczne, zestawy słuchawko-
we do telefonów, skórzane etui na telefony komórkowe, 
skórzane pokrowce na smartfony, systemy lokalnej telefonii 
komórkowej, ręczne urządzenia telegraficzne, mikrofony 
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[do urządzeń telekomunikacyjnych], telefony zasilane ener-
gią słoneczną, urządzenia telefonii komórkowej z wbudowa-
nymi systemami faksowymi, faksy ruchome lub przenośne, 
aparatura wzywająca, pagery, pagery radiowe, prywatne 
centrale telefoniczne (PBX), odbiorniki dwóch stacji połączo-
nych między sobą, nadajniki międzypunktowe, radiotelefo-
ny, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, głośniki 
pomocnicze do telefonów komórkowych, paski do telefo-
nów komórkowych, telefony satelitarne, etui na smartfony, 
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, te-
lefony bezprzewodowe, ciekłokrystaliczne folie ochronne 
do smartfonów, kijki do robienia selfie jako akcesoria 
do smartfonów, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (mono-
pody ręczne), smartbandy, etui typu Flip Cover do smartfo-
nów, smartfony, smartfony w kształcie zegarka, zegarki inteli-
gentne, klawiatury do telefonów komórkowych, adaptery 
telefoniczne, telefoniczne kable połączeniowe, złącza do te-
lefonów, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, telefo-
ny z systemami komunikacji wewnętrznej, terminale telefo-
niczne, urządzenia telefoniczne do łączności wewnętrznej, 
słuchawki telefoniczne, słuchawki do aparatów telefonicz-
nych, telefoniczne urządzenia nadawcze, koncentratory tele-
foniczne, łącznice telefoniczne, wtyczki telefoniczne, gniaz-
da wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, kable do prze-
dłużaczy telefonicznych, telegrafy [urządzenia], przenośne 
maszyny faksowe, smartfony do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, walkie-talkie, futerały do przenoszenia page-
rów, paski do zegarków do przekazywania danych smartfo-
nom, urządzenia wideokomunikacyjne, urządzenia do wide-
okonferencji, wideodomofony, interkomy z wideo, telefony 
VOIP, 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, 
nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty VCD, nagra-
ne dyski wideo, e-booki, publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, terminarze i organizery do pobrania, które można wy-
drukować, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udo-
stępniana na witrynach internetowych MP3, książki elektro-
niczne do pobrania, pobieralne szablony do projektowania 
prezentacji audiowizualnych, obrazy holograficzne, książki 
dźwiękowe, interaktywne płyty DVD, płyty kompaktowe 
z muzyką, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, na-
grane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, dyski optycz-
ne z muzyką, nagrane płyty DVD zawierające gry, oprogra-
mowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, na-
grania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, na-
grania muzyczne w postaci płyt, pliki muzyczne do pobiera-
nia, muzyczne nagrania wideo, podręczniki szkoleniowe 
w formie programu komputerowego, nagrania audio i wi-
deo, nagrania audio, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe 
USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowa-
nych stron internetowych, nagrania wideo, muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, wyświetlacze wi-
deo montowane na głowie, filtry do ekranów przystosowa-
ne do telewizorów, stojaki przystosowane do przechowywa-
nia urządzeń wideo, torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyj-

nych, systemy autonomicznej jazdy do pojazdów wyposażo-
ne w interaktywne wyświetlacze, filtry antyrefleksyjne do te-
lewizorów, urządzenia do przetwarzania obrazów, telewizory 
samochodowe, monitory, miksery wideo, urządzenia do od-
twarzania obrazów, urządzenia do monitoringu wizualnego, 
filtry do ekranów komputerów i telewizorów, filtry antyod-
blaskowe do telewizorów i monitorów komputerowych, mo-
nitory szerokoekranowe, czytniki książek cyfrowych, elektro-
niczne papierowe (urządzenia wyświetlające), monopody 
na kamery, elektryczne znaki świecące, nagrywarki telewizyj-
ne, dekodery telewizyjne, telewizyjne anteny odbiorcze [pa-
raboliczne], 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 naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą ener-
gii elektrycznej, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, przy-
rządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki 
i kontrolery, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokali-
zacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpiecza-
jące, ochronne i sygnalizacyjne, komponenty i części 
do komputerów, urządzenia komputerowe do noszenia 
na nadgarstku, futerały przystosowane do notebooków, ser-
wery w chmurze, komputery, stacje robocze [urządzenia 
komputerowe], komputery do użytku w zarządzaniu danymi, 
komputery do użycia z rowerami, komputerowe stacje doku-
jące, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe stacje 
robocze, komputerowe urządzenia do programowania, 
sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowa-
nia wspomaganej komputerowo, sprzęt komputerowy 
do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, sprzęt kom-
puterowy do transmisji danych lokalizacyjnych, komputery 
łącznościowe, serwery komunikacyjne [sprzęt komputero-
wy], pokrowce na laptopy, komputery przenośne [podręcz-
ne], torby do noszenia komputerów, mikrochipy [sprzęt kom-
puterowy], skórzane etui na tablety, serwery komputerowe, 
pokrowce do tabletów, serwery plików, serwery komputero-
wych baz danych, okulary inteligentne, tablety cyfrowe, sta-
cje dokujące do laptopów, stacje dokujące do tabletów, ser-
wery poczty elektronicznej, elektroniczne notatniki, etui 
do tabletów, stojaki na sprzęt komputerowy, tablety graficz-
ne, palmtopy, interaktywne systemy komputerowe, serwery 
internetowe, serwery intranetowe, pokrowce z klapką do ta-
bletów, tablety, komputery kieszonkowe do robienia nota-
tek, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, podręczne komputery PC, aparatura 
nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, urządzenia 
transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, 
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urzą-
dzenia do transmisji strumieniowej wideo, oprogramowanie 
sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, 
oscyloskopy, urządzenia do testowania sprzętu elektronicz-
nego, generatory sygnałów, sprzęt do testowania i kalibro-
wania elementów komputerowych, aparatura do badania 
półprzewodników, testery alarmów dymu, urządzenia do ba-
dania oporu, 11 przyrządy, urządzenia i instalacje do klimaty-
zacji, suszenia, ogrzewania i wentylacji, urządzenia grzewcze, 
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wytwarzające parę i gotujące, zwłaszcza kuchenki, urządze-
nia do pieczenia, smażenia, grillowania, opiekania, rozmraża-
nia i podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki nurnikowe, 
garnki do gotowania z ogrzewaniem własnym, kuchenki mi-
krofalowe, (elektryczne) urządzenia do wypieku wafli lub go-
frów, urządzenia do gotowania jajek, frytkownice (elektryczne), 
elektryczne ekspresy do herbaty i kawy, ekspresy automa-
tyczne do kawy (ujęte w klasie 11), automaty z kawą, urządze-
nia chłodnicze, zwłaszcza lodówki, lady chłodnicze, witryny 
chłodnicze, urządzenia do chłodzenia napojów, połączone 
ze sobą urządzenia chłodnicze i zamrażające, zamrażarki, 
maszyny i aparaty do lodu, urządzenia do suszenia, zwłasz-
cza także suszarki do ubrań, maszyny do suszenia ubrań, su-
szarki do rąk, suszarki 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 wenty-
lacyjne, wyciągi wentylacyjne i okapy kuchenne, urządzenia 
klimatyzacyjne oraz instalacje do uzdatniania powietrza, na-
wilżacze powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, 
aparaty i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje 
i urządzenia do zaopatrywania w wodę oraz instalacje sani-
tarne, zwłaszcza także armatury do instalacji wytwarzających 
parę, instalacji wentylacyjnych i do zaopatrywania w wodę, 
urządzenia do podgrzewania wody, bojlery do wody i prze-
pływowe ogrzewacze wody, zlewozmywaki kuchenne, 
pompy ciepła, mechaniczne urządzenia do dystrybucji na-
pojów (dystrybutory do napojów), lampy elektryczne, oświe-
tlenie bezpieczeństwa, oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, urządzenia oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, wy-
posażenie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, lampy 
oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, lampy do oświetleń 
pojazdów, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjne-
go, oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie dekoracyjne 
na choinki, światła punktowe do oświetlenia domowego, 
oświetlenie ścienne, części do wszystkich uprzednio wymie-
nionych towarów, zawartych w klasie 11, urządzenia do wy-
dawania schłodzonych napojów inne, niż automaty sprzeda-
jące, opalarki [elektryczne], maszyny do suchego lodu, elek-
tryczne narzędzia ręczne do stosowania podczas gotowania 
na pikniku, elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, 
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, moduło-
we układy półek [meble], meble kuchenne do zabudowy, 
meble do samochodów kempingowych, elementy dzielące 
przestrzeń [meble], szafki do komputerów [meble], obudo-
wy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicz-
nej, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] 
i haczyki na ubrania, zestawy części [sprzedawane razem], 
z których montuje się meble, 21 szczoteczki do zębów elek-
tryczne, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, przy-
rządy do czyszczenia filtrów z woskowiny usznej, aparaty 
do nebulizacji do celów domowych, ekspresy do kawy, nie-
elektryczne, urządzenia dozujące zapach (nie do użytku 
osobistego).

(210) 521152 (220) 2020 11 20
(731) Loewe IP Holding Ltd., Nicolaides Sea View City, CY
(540) (znak słowny)
(540) WE.
(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], automatyczne ma-
szyny dozujące, pistolety dozujące klej, elektryczne, elektro-

niczne pojemniki do karmienia zwierząt, maszyny z gumą 
do żucia, maszyny do dozowania mydła, automaty sprzeda-
jące chłodnicze, automaty sprzedające na żetony lub urucha-
miane kodem cyfrowym, prądnice prądu stałego, dynama 
do rowerów, generatory elektryczne do stosowania w sytu-
acjach awaryjnych, generatory wytwarzające energię elek-
tryczną z energii słonecznej, przenośne generatory energii 
elektrycznej, automatyczne maszyny do czyszczenia, roboty 
do czyszczenia podłóg [polerowania], roboty do czyszczenia 
podłóg [odkurzania], roboty do czyszczenia do celów domo-
wych, przemysłowe zrobotyzowane maszyny do szycia, zro-
botyzowane piły ręczne silnikowe, zrobotyzowane mechani-
zmy do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane 
mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, odkurza-
cze roboty, odkurzacze, pistolety natryskowe [maszyny] 
do wyciskania kitu, prasownice i maglownice, urządzenia 
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, ręcznie 
napędzane maszyny do czyszczenia ulic, dmuchawy do śnie-
gu, prasownice, maszyny do prasowania artykułów tekstyl-
nych, elektryczne prasowalnice do ubrań, gładziarki [maszy-
ny prasowalnicze do tkanin], obrotowe prasy parowe do tka-
nin, przenośne, urządzenia prasowalnicze, urządzenia 
do krojenia jaj, elektryczne krajarki do żywności, elektryczne 
noże do chleba, sokowirówki elektryczne, elektryczne wyci-
skarki do owoców i warzyw, maszyny do wyciskania soku 
pomarańczowego [elektryczne], rzeźnicze noże elektryczne, 
elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, elek-
tryczne maszynki do mielenia mięsa, elektryczne wyciskarki 
do owoców, elektryczne wyciskacze do owoców do celów 
gospodarstwa domowego, elektryczne noże do warzyw, 
elektryczne urządzenia do obierania warzyw, elektryczne 
młynki do przypraw, elektryczne spieniacze mleka do kawy, 
elektryczne młynki do kawy, elektryczne prasy do czosnku, 
elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania 
żywności [do celów innych niż gotowanie], elektryczne ro-
boty kuchenne do przetwarzania żywności dla niemowląt, 
elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania po-
traw (do celów innych niż gotowanie), elektryczne przyrządy 
kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, maszyny sto-
sowane do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], elek-
tryczne noże kuchenne, elektryczne narzędzia kuchenne, 
przyrządy do szatkowania żywności (elektryczne), urządze-
nia elektryczne używane w kuchni do mielenia, maszyny 
do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], 
urządzenia do wyciskania owoców [elektryczne], elektryczne 
maszyny do kruszenia lodu, elektryczne roboty kuchenne 
do użytku domowego, elektryczne spieniacze do mleka, 
młynki domowe elektryczne, elektryczne urządzenia 
do obierania owoców, elektryczne młynki do pieprzu, tarki 
elektryczne, trzepaki elektryczne, elektryczne młynki do soli, 
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne kra-
jarki kuchenne, elektryczne maszyny obierające do przygo-
towywania żywności, elektryczne maszynki do ugniatania 
ciasta, maszynki do robienia makaronu do użytku domowe-
go, elektryczne młynki do przyrządzania żywności, elektro-
mechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, urzą-
dzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, 
urządzenia do usuwania gniazd nasiennych warzyw [maszy-
ny], maszyny do wyciskania soku, obieraczki do ziemniaków 
[urządzenia elektryczne], ugniatacze do ziemniaków [elek-
tryczne maszyny], ugniatarki [elektryczne maszyny kuchen-
ne], krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku 
domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzę-
dzia] do użytku domowego, mieszarki [urządzenia kuchen-
ne], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do napowie-
trzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, młyny 
do zboża [maszyny], urządzenia do mycia warzyw, młynki 
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do użytku domowego inne niż ręczne, kuchenne miksery, 
elektryczne, młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, 
elektryczne noże do pizzy, osuszacze do sałaty [kuchenne 
urządzenia elektryczne], urządzenia do przetwarzania żyw-
ności, krajarki do korzeni, urządzenia do czyszczenia parą, 
przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do czysz-
czenia parą, elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia 
[domowe], elektryczne urządzenia do polerowania woskiem 
do celów domowych, elektryczne maszyny i urządzenia 
do pastowania, elektryczne parowe maszyny czyszczące, 
odkurzacze elektryczne, elektryczne aplikatory szamponu 
do dywanów, urządzenia do polerowania parkietów wo-
skiem, elektryczne, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, 
elektryczne przyrządy do czyszczenia i polerowania butów, 
maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], elek-
tryczne urządzenia do mycia okien, worki i filtry przeciwku-
rzowe do odkurzaczy, maszyny do polerowania podłóg 
[elektryczne], kosze na naczynia do zmywarek do naczyń, 
elektryczne trzepaczki dywanów, maszyny do mycia [elek-
tryczne], urządzenia do mycia naczyń stołowych, maszyny 
do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny próżniowe 
do czyszczenia, zamiatarki bezprzewodowe, torby z two-
rzyw sztucznych do odkurzaczy, odkurzacze do suchych 
i mokrych zanieczyszczeń, wymienne torby papierowe 
do odkurzaczy, maszyny ścierające do czyszczenia, maszyny 
do suszenia prania bez ogrzewania, maszyny do czyszczenia 
garnków, maszyny do szczotkowania dywanów, suszarki wi-
rowe do celów domowych (nieogrzewane), pralki, pralki wy-
posażone w sprzęt suszący, urządzenia do przetwarzania 
żywności z funkcją mieszania, cięcia, siekania, rozdrabniania, 
miksowania, ugniatania i ważenia, 8 przybory do higieny 
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do obcina-
nia i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure, że-
lazka, żelazka elektryczne, elektryczne żelazka parowe, elek-
tryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne pro-
stownice do włosów, elektryczna karbownica do włosów, 
rozpylacze pompowane ręcznie, maszynki do strzyżenia 
do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], brzy-
twy, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia brody, 
przyrządy do strzyżenia zwierząt, elektryczne urządzenia 
do ścinana włosów [przyrządy ręczne], elektryczne maszynki 
do strzyżenia brody, elektryczne maszynki do strzyżenia 
włosów do użytku osobistego [ręczne], elektryczne trymery 
do uszu, elektryczne trymery do nosa, maszynki do strzyże-
nia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektrycz-
ne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 
trymery do wąsów i brody, elektryczne maszynki do golenia, 
etui na maszynki do golenia, ostrza do elektrycznych maszy-
nek do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, golarki 
z wibrującym ostrzem, żyletki, pojemniki zawierające żyletki, 
zestawy do golenia, maszynki do golenia [zmniejszające ry-
zyko skaleczenia], żyletki do maszynek do golenia [zmniej-
szające ryzyko skaleczenia], pojemniki na żyletki, elektryczne 
żelazka płaskie z regulacją temperatury, 9 urządzenia obrazu-
jące do celów naukowych, biochipy, mikroskopy, urządzenia 
i przyrządy do mikroskopii, zestawy naukowe dla dzieci bę-
dące urządzeniami instruktażowymi, zestawy naukowe dla 
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, przyrządy metro-
logiczne o częstotliwości optycznej, symulatory urządzeń, 
urządzenia do nauczania, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], urządzenia i przyrządy do nauczania, 
urządzenia i przyrządy naukowe, aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, urzą-
dzenia fotowoltaiczne, urządzenia do nieprzerywalnego za-
silania energii [zasilacze UPS], urządzenia energetyczne sieci 

zasilających, urządzenia do regulowanego zasilania, konwer-
tery prądu stałego/prądu zmiennego, elektryczne zespoły 
sieci zasilającej, urządzenia do transmisji za pośrednictwem 
linii elektroenergetycznych, urządzenia do nieprzerywalne-
go zasilania elektrycznego [baterie], przetworniki prądu sta-
łego/prądu zmiennego, elektroniczne publikacje tekstowe  
i/lub obrazowe utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, 
zapisane pliki danych, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, 
wstępnie nagrane kasety, nośniki danych zawierające typo-
graficzne kroje czcionek, komputerowe mapy cyfrowe, kata-
logi [elektryczne lub elektroniczne], dane zapisane elektro-
nicznie, dzwonki telefoniczne [do pobierania], hologramy, 
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, nagra-
nia magnetyczne, dane zapisane magnetycznie, nagrane 
płyty kompaktowe zawierające gry, podłoża do nośników 
zapisu [optyczne], dyski optyczne zapisane, taśmy z nagra-
niami, nagrane magnetyczne nośniki danych, dyski wstępnie 
zaprogramowane, czujniki i detektory, kontrolery (regulato-
ry), urządzenia do monitorowania, wskaźniki [elektryczność], 
lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, urządzenia 
i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, wskaźni-
ki obciążenia, urządzenia do analizy obrazów, urządzenia dia-
gnostyczne nie do celów medycznych, wskaźniki cyfrowe, 
przetworniki momentu obrotowego, analizatory energii 
elektrycznej, elektroniczne analizatory kolorów, elektronicz-
ne przyrządy sterujące, przetworniki elektrooptyczne, prze-
tworniki wielkiej częstotliwości, bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i sta-
tusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektro-
nicznych i mechanicznych, bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i sta-
tusu systemów bezpieczeństwa, urządzenia i przyrządy 
do sprawdzania [nadzorowania], wskaźniki świecące, prze-
tworniki liniowe, sondy logiczne, przetworniki piezoelek-
tryczne, samodzielne systemy do kontroli jazdy do użytku 
w pojazdach, analizatory widma, inne niż do celów medycz-
nych, przetworniki ultradźwiękowe, uniwersalne analizatory 
zakłóceń, ogniwa obciążnikowe, wskaźniki wykrywające cie-
pło, odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania 
[GPS], futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, syste-
my do śledzenia pojazdów, urządzenia do lokalizacji pojaz-
dów, urządzenia systemu GPS, systemy nawigacji GPS 
do użytku z rowerami, urządzenia GPS, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe zapewniające informacje 
co do nawigacji i podróży, kompasy [przyrządy pomiarowe], 
urządzenia do monitorowania pracowników, systemy nawi-
gacji satelitarnej do rowerów, czujniki do określania położe-
nia, przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania 
[GPS], urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne 
oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i od-
twarzania obrazu, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników 
telewizyjnych, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui 
na przenośne odtwarzacze mediów, urządzenia do odtwa-
rzania do nośników dźwięku i obrazu, pokrowce na odtwa-
rzacze płyt DVD, pojemniki na filmy, torby specjalnie przysto-
sowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficz-
nego, urządzenia audiowizualne, urządzenia do nagrywania 
do nośników dźwięku i obrazu, odtwarzacze taśm, napędy 
taśm, tkaninowe filtry dźwięku do urządzeń radiowych, od-
twarzacze płyt kompaktowych, stacja dysków CD-ROM, cy-
frowe serwery dźwięku, cyfrowe odtwarzacze wideo, cyfro-
we serwery wideo, stacje dokujące do odtwarzaczy mp3, 
stacje dokujące do smartfonów, stacje dokujące do cyfro-
wych odtwarzaczy muzyki, nagrywarki płyt DVD, nagrywarki 
DVD, odtwarzacze płyt DVD, odbiorniki bezprzewodowe 
(audio, wideo), kamery aktywowane ruchem, kable elek-
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tryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, odbiorniki au-
diowizualne, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, 
pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, futerały 
na obiektywy, nadajniki FM, 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], urządzenia sztucznej inteligencji, urzą-
dzenia do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia do kompo-
nowania obrazów, stabilizatory obrazu, syntezatory obrazów, 
nagrywarki płyt kompaktowych, wypalarki płyt CD, nagry-
warki dysków CD-ROM, analizatory chromatogramów do ce-
lów naukowych lub laboratoryjnych, skomputeryzowana 
aparatura do analizy [pracy] silników w pojazdach mecha-
nicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, aparatura 
interfejsowa do komputerów, terminale wyprowadzania da-
nych, urządzenia do wymiany danych, terminale wprowa-
dzania danych, terminale danych, rękawice cybernetyczne, 
procesory danych, urządzenia do konwersji danych, urządze-
nia komputerowe do magazynowania danych, sprzęt 
do przetwarzania danych, terminale do przetwarzania da-
nych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, elektrycz-
ne urządzenia programujące, urządzenia elektroniczne 
do przetwarzania danych, elektroniczne urządzenia do pro-
gramowania, kalkulatory elektroniczne, elektroniczne urzą-
dzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, elektroniczne 
systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia do przeliczania 
walut, podręczne słowniki elektroniczne, elektroniczne pro-
cesory tekstu, elektroniczne kalkulatory na biurko, pokrowce 
na urządzenia PDA, etui na kalkulatory podręczne, urządze-
nia do fakturowania, skanery ręczne, analizatory fluorescen-
cyjne, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, przy-
rządy do analizowania zdjęć, karty zawierające mikroproce-
sory, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], optyczne 
czytniki znaków, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
czytniki kart kodowanych magnetycznie, odtwarzacze dys-
ków optycznych, czytniki pasków magnetycznych, urządze-
nia do przechowywania programów komputerowych, czyt-
niki kart pamięci, programowalne analizatory stanów logicz-
nych, wokodery, urządzenia do rozpoznawania głosu, syste-
my przetwarzania głosu, sprzęt do przetwarzania mowy, 
terminale kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, 
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia do prze-
twarzania tekstów, magnetofony, maszyny do zapisu taśm, 
urządzenia do przetwarzania dźwięku, karty USB, czytniki 
kart USB, analizatory wielokanałowe, zestawy na głowę 
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-
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, urzą-
dzenia do fototelegrafii, wideofony, bransoletki inteligentne, 
urządzenia przełącznikowe do telefonii cyfrowej, cyfrowe 
telefony komórkowe, telefony cyfrowe, moduły wyświetla-
cza do telefonów komórkowych, wyświetlacze do telefonów 
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komórkowych, wyświetlacze do smartfonów, osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, stacje 
dokujące do telefonów komórkowych, zestawy do korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, uchwyty do korzystania z tele-
fonów komórkowych bez użycia rąk, mikrofony do używania 
bez użycia rąk do telefonów komórkowych, telefon głośno-
mówiący, odbiorniki radiotelegraficzne, baterie do telefo-
nów komórkowych, telefony komórkowe, telefony komórko-
we do użytku w pojazdach, futerały do telefonów komórko-
wych ze skóry lub z imitacji skóry, telefony komórkowe z du-
żymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym 
wzrokiem lub sprawnością, futerały do telefonów komórko-
wych z materiału lub z materiałów tekstylnych, punkty połą-
czeń sieci do sieci centrali telefonicznych, urządzenia głośno-
mówiące do telefonów komórkowych, uchwyty przystoso-
wane do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe 
do telefonów komórkowych, osłony na telefony komórkowe, 
pokrowce na smartfony, pokrowce na słuchawki telefonicz-
ne, telefony internetowe, etui z klapką do telefonów komór-
kowych, kodowane karty telefoniczne, zestawy słuchawko-
we do telefonów, skórzane etui na telefony komórkowe, 
skórzane pokrowce na smartfony, systemy lokalnej telefonii 
komórkowej, ręczne urządzenia telegraficzne, mikrofony 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], telefony zasilane ener-
gią słoneczną, urządzenia telefonii komórkowej z wbudowa-
nymi systemami faksowymi, faksy ruchome lub przenośne, 
aparatura wzywająca, pagery, pagery radiowe, prywatne 
centrale telefoniczne (PBX), odbiorniki dwóch stacji połączo-
nych między sobą, nadajniki międzypunktowe, radiotelefo-
ny, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, głośniki 
pomocnicze do telefonów komórkowych, paski do telefo-
nów komórkowych, telefony satelitarne, etui na smartfony, 
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, te-
lefony bezprzewodowe, ciekłokrystaliczne folie ochronne 
do smartfonów, kijki do robienia selfie jako akcesoria 
do smartfonów, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (mono-
pody ręczne), smartbandy, etui typu Flip Cover do smartfo-
nów, smartfony, smartfony w kształcie zegarka, zegarki inteli-
gentne, klawiatury do telefonów komórkowych, adaptery 
telefoniczne, telefoniczne kable połączeniowe, złącza do te-
lefonów, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, telefo-
ny z systemami komunikacji wewnętrznej, terminale telefo-
niczne, urządzenia telefoniczne do łączności wewnętrznej, 
słuchawki telefoniczne, słuchawki do aparatów telefonicz-
nych, telefoniczne urządzenia nadawcze, koncentratory tele-
foniczne, łącznice telefoniczne, wtyczki telefoniczne, gniaz-
da wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, kable do prze-
dłużaczy telefonicznych, telegrafy [urządzenia], przenośne 
maszyny faksowe, smartfony do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, walkie-talkie, futerały do przenoszenia page-
rów, paski do zegarków do przekazywania danych smartfo-
nom, urządzenia wideokomunikacyjne, urządzenia do wide-
okonferencji, wideodomofony, interkomy z wideo, telefony 
VOIP, 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, 
nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty VCD, nagra-
ne dyski wideo, e-booki, publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, terminarze i organizery do pobrania, które można wy-

drukować, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udo-
stępniana na witrynach internetowych MP3, książki elektro-
niczne do pobrania, pobieralne szablony do projektowania 
prezentacji audiowizualnych, obrazy holograficzne, książki 
dźwiękowe, interaktywne płyty DVD, płyty kompaktowe 
z muzyką, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, na-
grane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, dyski optycz-
ne z muzyką, nagrane płyty DVD zawierające gry, oprogra-
mowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, na-
grania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, na-
grania muzyczne w postaci płyt, pliki muzyczne do pobiera-
nia, muzyczne nagrania wideo, podręczniki szkoleniowe 
w formie programu komputerowego, nagrania audio i wi-
deo, nagrania audio, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe 
USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowa-
nych stron internetowych, nagrania wideo, muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, wyświetlacze wi-
deo montowane na głowie, filtry do ekranów przystosowa-
ne do telewizorów, stojaki przystosowane do przechowywa-
nia urządzeń wideo, torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyj-
nych, systemy autonomicznej jazdy do pojazdów wyposażo-
ne w interaktywne wyświetlacze, filtry antyrefleksyjne do te-
lewizorów, urządzenia do przetwarzania obrazów, telewizory 
samochodowe, monitory, miksery wideo, urządzenia do od-
twarzania obrazów, urządzenia do monitoringu wizualnego, 
filtry do ekranów komputerów i telewizorów, filtry antyod-
blaskowe do telewizorów i monitorów komputerowych, mo-
nitory szerokoekranowe, czytniki książek cyfrowych, elektro-
niczne papierowe (urządzenia wyświetlające), monopody 
na kamery, elektryczne znaki świecące, nagrywarki telewizyj-
ne, dekodery telewizyjne, telewizyjne anteny odbiorcze [pa-
raboliczne], 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 naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą ener-
gii elektrycznej, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, przy-
rządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki 
i kontrolery, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokali-
zacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpiecza-
jące, ochronne i sygnalizacyjne, komponenty i części 
do komputerów, urządzenia komputerowe do noszenia 
na nadgarstku, futerały przystosowane do notebooków, ser-
wery w chmurze, komputery, stacje robocze [urządzenia 
komputerowe], komputery do użytku w zarządzaniu danymi, 
komputery do użycia z rowerami, komputerowe stacje doku-
jące, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe stacje 
robocze, komputerowe urządzenia do programowania, 
sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowa-
nia wspomaganej komputerowo, sprzęt komputerowy 
do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, sprzęt kom-
puterowy do transmisji danych lokalizacyjnych, komputery 
łącznościowe, serwery komunikacyjne [sprzęt komputero-
wy], pokrowce na laptopy, komputery przenośne [podręcz-
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ne], torby do noszenia komputerów, mikrochipy [sprzęt kom-
puterowy], skórzane etui na tablety, serwery komputerowe, 
pokrowce do tabletów, serwery plików, serwery komputero-
wych baz danych, okulary inteligentne, tablety cyfrowe, sta-
cje dokujące do laptopów, stacje dokujące do tabletów, ser-
wery poczty elektronicznej, elektroniczne notatniki, etui 
do tabletów, stojaki na sprzęt komputerowy, tablety graficz-
ne, palmtopy, interaktywne systemy komputerowe, serwery 
internetowe, serwery intranetowe, pokrowce z klapką do ta-
bletów, tablety, komputery kieszonkowe do robienia nota-
tek, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, podręczne komputery PC, aparatura 
nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, urządzenia 
transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, 
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urzą-
dzenia do transmisji strumieniowej wideo, oprogramowanie 
sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, 
oscyloskopy, urządzenia do testowania sprzętu elektronicz-
nego, generatory sygnałów, sprzęt do testowania i kalibro-
wania elementów komputerowych, aparatura do badania 
półprzewodników, testery alarmów dymu, urządzenia do ba-
dania oporu, 11 przyrządy, urządzenia i instalacje do klimaty-
zacji, suszenia, ogrzewania i wentylacji, urządzenia grzewcze, 
wytwarzające parę i gotujące, zwłaszcza kuchenki, urządze-
nia do pieczenia, smażenia, grillowania, opiekania, rozmraża-
nia i podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki nurnikowe, 
garnki do gotowania z ogrzewaniem własnym, kuchenki mi-
krofalowe, (elektryczne) urządzenia do wypieku wafli lub go-
frów, urządzenia do gotowania jajek, frytkownice (elektrycz-
ne), elektryczne ekspresy do herbaty i kawy, ekspresy auto-
matyczne do kawy (ujęte w klasie 11), automaty z kawą, urzą-
dzenia chłodnicze, zwłaszcza lodówki, lady chłodnicze, wi-
tryny chłodnicze, urządzenia do chłodzenia napojów, połą-
czone ze sobą urządzenia chłodnicze i zamrażające, zamra-
żarki, maszyny i aparaty do lodu, urządzenia do suszenia, 
zwłaszcza także suszarki do ubrań, maszyny do suszenia 
ubrań, suszarki do rąk, suszarki do włosów, lampy na pod-
czerwień, 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 ku-
chenne, urządzenia klimatyzacyjne oraz instalacje do uzdat-
niania powietrza, nawilżacze powietrza, urządzenia do od-
świeżania powietrza, aparaty i urządzenia do oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia do zaopatrywania w wodę 
oraz instalacje sanitarne, zwłaszcza także armatury do insta-
lacji wytwarzających parę, instalacji wentylacyjnych i do za-
opatrywania w wodę, urządzenia do podgrzewania wody, 
bojlery do wody i przepływowe ogrzewacze wody, zlewo-
zmywaki kuchenne, pompy ciepła, mechaniczne urządzenia 
do dystrybucji napojów (dystrybutory do napojów), lampy 
elektryczne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, instalacje 
oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe, żarówki oświe-
tleniowe, lampy oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, lam-
py do oświetleń pojazdów, elektryczne urządzenia oświetle-
nia dekoracyjnego, oświetlenie kopułowe do mebli, oświe-
tlenie dekoracyjne na choinki, światła punktowe do oświe-
tlenia domowego, oświetlenie ścienne, części do wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, zawartych w klasie 11, 
urządzenia do wydawania schłodzonych napojów inne, niż 
automaty sprzedające, opalarki [elektryczne], maszyny 
do suchego lodu, elektryczne narzędzia ręczne do stosowa-
nia podczas gotowania na pikniku, elektryczne urządzenia 
kuchenne do gotowania, 20 meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, modułowe układy półek [meble], meble 

kuchenne do zabudowy, meble do samochodów kempin-
gowych, elementy dzielące przestrzeń [meble], szafki 
do komputerów [meble], obudowy drewniane [meble] 
do urządzeń i aparatury elektronicznej, wieszaki na ubrania, 
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, zesta-
wy części [sprzedawane razem], z których montuje się me-
ble, 21 szczoteczki do zębów elektryczne, wodne aparaty 
do czyszczenia jamy ustnej, przyrządy do czyszczenia filtrów 
z woskowiny usznej, aparaty do nebulizacji do celów domo-
wych, ekspresy do kawy, nieelektryczne, urządzenia dozują-
ce zapach (nie do użytku osobistego).

(210) 522010 (220) 2020 12 09
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GELLWE naturalnie pyszne

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.03, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 żelatyna spożywcza, galaretki spożywcze, 
galaretki spożywcze w proszku, napoje mleczne, zupy i pre-
paraty do sporządzania zup, bita śmietana, chipsy, chipsy 
owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, desery owo-
cowe, desery jogurtowe, konfitury, dżemy, kremy z trufli, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki 
kawy, mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cu-
kiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, czekolady, cukierki, 
galaretki–cukierki, wyroby czekoladowe, lody, proszki do lo-
dów, jogurty mrożone, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki 
do pieczenia, galaretki w proszku, żelatyna spożywcza, cukier 
waniliowy, sól, musztarda, ocet, przyprawy, pieprz ziarnisty 
i mielony, tapioka, preparaty usztywniające do bitej śmieta-
ny, desery lodowe, desery czekoladowe, desery muesli, pud-
dingi (deser), kremy budyniowe (desery), mrożone mleczne 
desery w formie batonów, kremy czekoladowe, mrożone kre-
my budyniowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające 
kremy, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające owoce, 
budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, 32 napoje 
musujące w proszku.

(210) 522610 (220) 2020 12 23
(731) LATOSZEK KSAWERY, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPA KEBAB

(531) 27.05.01, 02.01.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 09.07.05, 
17.02.13, 02.09.12

(510), (511) 25 bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, 
dzianina [odzież], koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurt-
ki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia 
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głowy, odzież, bluzy, bluzy z kapturem, odzienie wierzchnie, 
29 kebaby, hamburgery, hot-dogi, zapiekanki, sałatki, frytki, 
30 tortille, 32 napoje bezalkoholowe, 43 bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], informowanie i porady w zakresie przy-
gotowywania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, bary 
typu fast - food, punkty gastronomiczne z kebabem.

(210) 522614 (220) 2020 12 23
(731) YANG ANTONELLA, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANDA TRADA

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.08, 03.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi agencji importowo - eksportowych, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 39 logistyka 
transportu, pakowanie towarów.

(210) 523214 (220) 2021 01 14
(731) VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L., Borgoricco, IT
(540) (znak słowny)
(540) ATOX
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do środków owadobój-
czych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fun-
gicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, środki chemiczne stosowane w produkcji insek-
tycydów, rozpuszczalniki do użytku w produkcji środków 
owadobójczych, 5 insektycydy, insektycydy do użytku do-
mowego, insektycydy do użytku w rolnictwie, środki prze-
ciwko gryzoniom, 35 reklamy on-line, usługi przetwarzania 
danych on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-line, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane 
on-line z komputerowej bazy danych lub internetu, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, związanych z dodatkami chemicznymi 
do środków owadobójczych, środkami chemicznymi dla 
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek-
tycydów oraz środków przeciw pasożytom, środkami che-
micznymi stosowanymi w produkcji insektycydów, insekty-
cydami, insektycydami do użytku domowego, insektycyda-
mi do użytku w rolnictwie, środkami przeciwko gryzoniom.

(210) 523330 (220) 2021 01 19
(731) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługa społecznościowa w postaci portalu 
społecznościowego, umożliwiającego użytkownikom two-
rzenie kont i profili, zawierających dane osobowe, pozwala-
jących na zaprezentowanie szerokiemu gronu internautów 
siebie oraz sieci swoich kontaktów z innymi ludźmi, wyszu-
kiwanie znajomych i przyjaciół, tworzenie ich list, wysyłanie 
wiadomości i korzystanie z forum.

(210) 523373 (220) 2021 01 20
(731) General Practice Sweden AB, Vaxjo, SE
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 19.13.21, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, Pomoc medyczna, 
Konsultacje medyczne, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Monitorowanie pacjentów, Badania medyczne.

(210) 523374 (220) 2021 01 20
(731) General Practice Sweden AB, Vaxjo, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Receptaw.net

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 19.13.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, Pomoc medyczna, 
Konsultacje medyczne, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Monitorowanie pacjentów, Badania medyczne.

(210) 523508 (220) 2021 01 23
(731) BLISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.11, 19.11.05, 26.11.25
(510), (511) 35 Udzielanie porad i informacji za pośrednic-
twem Internetu w dziedzinie zakupów, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
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i usług, Usługi w zakresie porównywania cen, Sprzedaż ko-
smetyków, środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Publikowanie 
tekstów reklamowych, 38 Udostępnianie elektronicznych ta-
blic ogłoszeń on-line do przekazywania pomiędzy użytkow-
nikami komputerów wiadomości dotyczących kosmetyków, 
zdrowia, urody i zakupów, Transmisja podkastów, Komuni-
kacja za pośrednictwem blogów on-line, Usługi telekomu-
nikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych, wia-
domości i informacji, Usługi emisji, mianowicie ładowanie, 
umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, oznaczanie, blo-
gowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny sposób 
nośników elektronicznych lub informacji elektronicznych 
w Internecie lub innych sieciach komunikacyjnych, Usługi 
transmisyjne, Usługi transmisyjne w sieci WWW [webca-
sting], Udostępnianie forów on-line do rozmów na tematy 
w zakresie zainteresowań ogólnych, w tym kosmetyków, 
urody, terapii kosmetycznych i produktów kosmetycznych, 
Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic ogło-
szeń on-line, Transmisja strumieniowa materiałów wideo 
w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów dźwię-
kowych w Internecie, Umożliwianie dostępu do baz da-
nych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, Usługi 
łączności elektronicznej, Przesyłanie wiadomości, informacji 
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych, Udostępnianie forów on-line, 
czatów, blogów i serwerów listowych do celów transmisji 
wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych między 
użytkownikami, Przesyłanie danych, treści multimedialnych, 
materiałów wideo, filmów, obrazków, obrazów, tekstów, fo-
tografii, gier, treści tworzonych przez użytkownika, treści 
audio oraz informacji za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, Udostępnianie 
internetowych łączy komunikacyjnych, przenoszących użyt-
kownika witryny internetowej na inne lokalne i światowe 
strony internetowe, Udzielanie dostępu do stron osób trze-
cich za pośrednictwem uniwersalnego loginu, Umożliwianie 
dostępu do komputerowych baz danych w zakresie tworze-
nia sieci społecznych, zapoznawania nowych osób i orga-
nizowania randek, Usługi związane z elektronicznymi tabli-
cami ogłoszeń, Zapewnianie dostępu do oprogramowania 
nie do pobrania umożliwiającego dzielenie się treściami 
multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, 
Zapewnianie dostępu do oprogramowania nie do pobrania 
umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multime-
dialnych, 41 Dzienniki on-line, mianowicie blogi poruszające 
tematy kosmetyków, zdrowia i urody oraz zakupów, Produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Usługi pisania blogów o tematyce kosmety-
ków, zdrowia i urody, usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne, 
Organizacja i prowadzenie kolokwiów naukowych, konferen-
cji, kongresów, seminariów i sympozjów, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych, 44 Udzielanie porad i informacji 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie zdrowia i urody.

(210) 523509 (220) 2021 01 23
(731) BLISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Piggypeg
(510), (511) 35 Udzielanie porad i informacji za pośrednic-
twem Internetu w dziedzinie zakupów, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Usługi w zakresie porównywania cen, Sprzedaż ko-
smetyków, środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 

i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Publikowanie 
tekstów reklamowych, 38 Udostępnianie elektronicznych ta-
blic ogłoszeń on-line do przekazywania pomiędzy użytkow-
nikami komputerów wiadomości dotyczących kosmetyków, 
zdrowia, urody i zakupów, Transmisja podkastów, Komuni-
kacja za pośrednictwem blogów on-line, Usługi telekomu-
nikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych, wia-
domości i informacji, Usługi emisji, mianowicie ładowanie, 
umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, oznaczanie, blo-
gowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny sposób 
nośników elektronicznych lub informacji elektronicznych 
w Internecie lub innych sieciach komunikacyjnych, Usługi 
transmisyjne, Usługi transmisyjne w sieci WWW [webca-
sting], Udostępnianie forów on-line do rozmów na tematy 
w zakresie zainteresowań ogólnych, w tym kosmetyków, 
urody, terapii kosmetycznych i produktów kosmetycznych, 
Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic ogło-
szeń on-line, Transmisja strumieniowa materiałów wideo 
w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów dźwię-
kowych w Internecie, Umożliwianie dostępu do baz da-
nych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, Usługi 
łączności elektronicznej, Przesyłanie wiadomości, informacji 
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych, Udostępnianie forów on-line, 
czatów, blogów i serwerów listowych do celów transmisji 
wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych między 
użytkownikami, Przesyłanie danych, treści multimedialnych, 
materiałów wideo, filmów, obrazków, obrazów, tekstów, fo-
tografii, gier, treści tworzonych przez użytkownika, treści 
audio oraz informacji za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, Udostępnianie 
internetowych łączy komunikacyjnych, przenoszących użyt-
kownika witryny internetowej na inne lokalne i światowe 
strony internetowe, Udzielanie dostępu do stron osób trze-
cich za pośrednictwem uniwersalnego loginu, Umożliwianie 
dostępu do komputerowych baz danych w zakresie tworze-
nia sieci społecznych, zapoznawania nowych osób i orga-
nizowania randek, Usługi związane z elektronicznymi tabli-
cami ogłoszeń, Zapewnianie dostępu do oprogramowania 
nie do pobrania umożliwiającego dzielenie się treściami 
multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, 
Zapewnianie dostępu do oprogramowania nie do pobrania 
umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multime-
dialnych, 41 Dzienniki on-line, mianowicie blogi poruszające 
tematy kosmetyków, zdrowia i urody oraz zakupów, Produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Usługi pisania blogów o tematyce kosmety-
ków, zdrowia i urody, usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne, 
Organizacja i prowadzenie kolokwiów naukowych, konferen-
cji, kongresów, seminariów i sympozjów, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych, 44 Udzielanie porad i informacji 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie zdrowia i urody.

(210) 523519 (220) 2021 01 24
(731) FERENC WITOLD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) The Planet Zakupy przyjazne Ziemi
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności.

(210) 523572 (220) 2021 01 22
(731) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APARTAMENTY OŁTASZYN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.01
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, Prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanisty-
ki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kre-
dyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni 
użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowy-
mi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodaro-
waniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy 
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu po-
wierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, roz-
biórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych 
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wy-
konawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich.

(210) 523613 (220) 2021 01 25
(731) TOUCHIDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) NA KAMIENIU

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.10, 26.13.01
(510), (511) 30 Mąka i produkty zbożowe, wyroby cukier-
nicze i słodycze, pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, 
chałki, grahamki, kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułka 
tarta, tortille, Wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta 
i ciastka, biszkopty, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, 
chałwa, marcepan, pralinki, słodycze ozdobne na choinki, 
galaretki owocowe, musy deserowe, batoniki zbożowe, prze-
kąski zbożowe, muesli, chipsy kukurydziane, chipsy zbożowe, 
chipsy ryżowe, chipsy tortilla, chipsy taco, potrawy na bazie 
mąki, makarony i kluski, wyroby piekarnicze z warzywami, 
wyroby piekarnicze z mięsem, mięso w cieście, paszteciki, 
tarty, naleśniki, pizze, placki, drożdże, proszek do pieczenia, 
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, masa do piecze-
nia, ciasto w proszku, mieszanki do chleba, dodatki glute-
nowe do celów kulinarnych, lukier do ciast, kawa, herbata, 
kakao, czekolada, kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy, 
herbaty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spożywcze, 
cukier, miód, sól, przyprawy, bomboniery, mrożone pieczy-
wo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone pół-
produkty żywnościowe na bazie mąki, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Interne-
tu, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie 
barów szybkiej obsługi, kafeterii i bufetów, kawiarni, restau-
racji, restauracji samoobsługowych, pizzerii, stołówek, usłu-
gi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 523655 (220) 2021 01 27
(731) SZULC ADAM BARBER, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAM SZULC BARBER SINCE 1986

(531) 10.05.04, 10.05.05, 10.05.13, 24.17.25, 26.01.04, 26.01.16, 
26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie.
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(210) 523857 (220) 2021 01 31
(731) HARTUNA KATARZYNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Black Razor Barber
(510), (511) 44 Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, 
Fryzjerstwo męskie, Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie.

(210) 523916 (220) 2021 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALERIC SPRAY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.03.25, 26.04.02, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i cia-
ła, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitar-
ne, mianowicie: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty 
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty biobójcze do celów medycznych, Preparaty bio-
logiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 

do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary leczni-
cze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, mianowicie 
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Prote-
zy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów.

(210) 523918 (220) 2021 02 01
(731) FUNDACJA MOST THE MOST, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MOST the MOST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22, 26.11.01
(510), (511) 35 Administrowanie konkursami w celach rekla-
mowych, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Usługi public relations, Administrowanie dotyczące 
marketingu, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Multimedialne wydania czasopism, Mul-
timedialne wydania gazet, Multimedialne wydania maga-
zynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elek-
tronicznych on-line, Publikacja i redagowanie książek, Pu-
blikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
kalendarzy, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowa-
nych, Publikacja prac naukowych, Publikacje multimedialne, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie czasopism interne-
towych, Publikowanie czasopism, książek i podręczników 
z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, Publikowanie plakatów, Publikowanie tekstów, Publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Administrowanie [organizacja] działalnością 
kulturalną, Gry losowe, Fotoreportaże, Imprezy kulturalne, In-
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formacja o imprezach rozrywkowych, Informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, Nauczanie i szkolenia, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja im-
prez kulturalnych i artystycznych, Organizacja webinariów, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowa-
nie festiwali, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, 
Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie gal, 
Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie konkur-
sów, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Or-
ganizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Prowadzenie 
imprez kulturalnych, Przygotowywanie tekstów do publika-
cji, Usługi w zakresie kultury.

(210) 523986 (220) 2021 02 02
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Firma Rodzinna

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.17.11, 02.01.23
(510), (511) 29 Warzywa (konserwowane, suszone lub go-
towane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie 
warzyw suszonych jako dodatki do sosów, zup i potraw ku-
linarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane), 
mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza, 
wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, zupy, 
galarety, pasty, konserwy, dania gotowe, mrożone lub od-
wodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze i tłuszcze, 
preparaty proteinowe, kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty, 
rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki do sporządzania 
zupy, zioła suszone, marynaty warzywne, żelatyna spożyw-
cza, galarety, 30 Kawa, herbata, wyroby cukiernicze, wyroby 
piekarnicze, słodycze, wyroby czekoladowe, produkty na ba-
zie czekolady, masa czekoladowa, kremy czekoladowe, cze-
kolada do picia, wafle, wafle z nadzieniem, wafle gofrowe, 
batony, czekolady, cukierki, czekoladki, czekoladki nadziewa-
ne, trufle czekoladowe, napoje czekoladowe, syropy czeko-
ladowe, sosy czekoladowe, praliny, praliny wypełnione alko-
holem, marcepan, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, 
galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, lody, sorbety, desery 
lodowe, desery z sorbetów, ciasta, ciastka, ciasteczka, baka-
lie w czekoladzie, orzechy i owoce suszone w czekoladzie, 
płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z ka-
szy, pasta, makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, 
mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, 
sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy do jedzenia, 
pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki do paniero-
wania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, majonez, 
musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania żywności, 
dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów żywno-
ściowych, 32 Napoje bezalkoholowe, piwo, napoje niega-
zowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody 
stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, oranżady, 
napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owoco-

we i warzywne, nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, 
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty 
i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalko-
holowych.

(210) 523987 (220) 2021 02 02
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Firma Rodzinna

(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.17.11, 02.01.23
(510), (511) 29 Warzywa (konserwowane, suszone lub go-
towane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie 
warzyw suszonych jako dodatki do sosów, zup i potraw 
kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowa-
ne), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce 
morza, wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, 
zupy, galarety, pasty, konserwy, dania gotowe, mrożone 
lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze 
i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy, wędliny, zupy, 
koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki 
do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty warzywne, 
żelatyna spożywcza, galarety, 30 Kawa, herbata, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wyroby cze-
koladowe, produkty na bazie czekolady, masa czekolado-
wa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, wafle, wafle 
z nadzieniem, wafle gofrowe, batony, czekolady, cukierki, 
czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, 
napoje czekoladowe, syropy czekoladowe, sosy czekola-
dowe, praliny, praliny wypełnione alkoholem, marcepan, 
żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki 
nadziewane, ciastka, lody, sorbety, desery lodowe, desery 
z sorbetów, ciasta, ciastka, ciasteczka, bakalie w czekola-
dzie, orzechy i owoce suszone w czekoladzie, płatki śnia-
daniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z kaszy, pasta, 
makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub 
kaszy, w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos so-
jowy, ketchup, aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz 
spożywczy, przyprawy, panierki, składniki do panierowa-
nia mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, majonez, 
musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania żywności, 
dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów żywno-
ściowych, 32 Napoje bezalkoholowe, piwo, napoje niega-
zowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody 
stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, oranża-
dy, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki 
owocowe i warzywne, nektary, lemoniady, napoje na bazie 
słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, 
ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napo-
jów bezalkoholowych.

(210) 524029 (220) 2021 02 01
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SER SZWAJCAR gostyński SZWAJCAR CHEES 
PLASTRY/SLICED  SM Gostyń

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15, 05.09.17, 
05.09.21, 08.03.08, 08.01.01, 08.01.06, 03.04.02, 03.04.24

(510), (511) 29 Sery i serki, w tym także o obniżonej zawarto-
ści laktozy, a w tym: serki homogenizowane, serki termizowane, 
serki ziarniste, serki smakowe, sery twarde, sery topione, w tym 
o obniżonej zawartości laktozy, Sery dojrzewające, Sery topio-
ne, Sery świeże niedojrzewające, Sery z truflami, Miękkie doj-
rzałe sery, Suche komponenty serowe do celów spożywczych, 
w tym o obniżonej zawartości laktozy, twaróg twarożki, w tym 
także twarogi albuminowe, w tym o obniżonej zawartości lak-
tozy, serwatka i wyroby z serwatki zawarte w tej klasie, maślanka 
oraz wyroby z maślanki, w tym o obniżonej zawartości laktozy, 
kazeina, w tym kazeina spożywcza, kazeina techniczna, mlecz-
ne produkty dietetyczne o obniżonej zawartości laktozy.

(210) 524081 (220) 2021 02 02
(731) ŚWIĄTKOWSKA DOMINIKA DOM APART BIURO 

NIERUCHOMOŚCI, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dom Apart NIERUCHOMOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.17, 07.01.08, 14.05.02
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 524096 (220) 2021 02 04
(731) ZUP ELSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELSTOP

(531) 26.02.03, 26.02.12, 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 9 Przyrządy do monitorowania ruchu drogo-
wego, Podświetlane drogowskazy, Reflektory do sygnałów 
drogowych, Świecące znaki drogowe, Systemy rozpoznawa-
nia znaków drogowych, Urządzenia do kontroli ruchu dro-
gowego [oświetlenie], Urządzenia do kontroli ruchu drogo-
wego [świecące], Urządzenia do kontroli ruchu drogowego 
[mechaniczne], Urządzenia do sterowania ruchem drogo-
wym [znaki świetlne], Urządzenia do sterowania ruchem dro-
gowym [elektroniczne], Urządzenia do sterowania ruchem 
drogowym [elektryczne], Urządzenia do sterowania ruchem 
drogowym [mechaniczne], Urządzenia do wykrywania ruchu 
drogowego, Znaki drogowe świecące lub mechaniczne, Zna-
ki drogowe z metalu [mechaniczne], Znaki drogowe z metalu 
[świecące], Drogowe latarnie ostrzegawcze, Drogowe światła 
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drogowy awaryj-
ny sprzęt ostrzegawczy, Elektroniczne urządzenia do kontroli 
ruchu drogowego, Elektroniczne urządzenia do sterowania 
ruchem drogowym, Elektryczne urządzenia do kontroli ruchu 
drogowego, Elektryczne urządzenia do sterowania ruchem 
drogowym, Mechaniczne znaki drogowe, Niemetalowe pa-
nele informacji o ruchu drogowym [mechaniczne], Niemeta-
lowe panele informacji o ruchu drogowym [znaki świetlne], 
Niemetalowe znaki drogowe [mechaniczne], Niemetalowe 
znaki drogowe [świecące], Ostrzegawcze światła drogowe, 
Pachołki drogowe, Pachołki drogowe [mechaniczne], Pachoł-
ki drogowe [świecące], Pachołki drogowe z tworzyw sztucz-
nych [podświetlone], Urządzenia i przyrządy do rozpoznawa-
nia znaków drogowych, Aparatura sygnalizacyjna, Elektrycz-
ne urządzenia sygnalizacyjne, Lampy sygnalizacyjne, Latarnie 
sygnalizacyjne, Światła obrotowe [sygnalizacyjne], Sygnali-
zacyjne lampy, Sygnalizatory kierunkowe [świecące lub me-
chaniczne], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechanicz-
ne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
37 Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalowanie sys-
temów wykrywania pożarów, Konserwacja i naprawa syste-
mów wykrywania pożaru, Instalacja systemów wyciągowych 
dymu, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja syste-
mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge-
tycznych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Insta-
lacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Konserwacja 
i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Instalacja systemów te-
lewizji przemysłowej, Instalowanie bezprzewodowego sprzę-
tu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, Mon-
taż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odno-
wa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów 
aktywnej informacji wizualnej przejść dla pieszych, Instalacja 
aktywnych znaków drogowych, Instalacja tablic aktywnej 
informacji drogowej, 42 Projektowanie systemów aktywnej 
informacji wizualnej przejść dla pieszych, Projektowanie ta-
blic aktywnej informacji drogowej, Projektowanie aktywnych 
znaków drogowych.

(210) 524190 (220) 2021 02 05
(731) MAZURKIEWICZ MAREK NIERUCHOMOŚCI, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFRON KLIMA
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 11 Instalacje klimatyzacji i instalacje grzewcze, 
37 Usługi w zakresie montażu, budowy, rozbudowy, napra-
wy i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji i instala-
cji i urządzeń grzewczych, 42 Usługi w zakresie konsultacji, 
doradztwa, badań i ekspertyz technicznych, projektowanie 
klimatyzacji i instalacji grzewczych.

(210) 524234 (220) 2021 02 07
(731) ROOTHKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roothkin

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa w zakresie: 
klamek, klamek ze stali nierdzewnej, mosiężnych klamek, 
zamków, osprzętu do drzwi i okien, kołatek, nasadek na za-
wiasy, wizjerów, zasówek do drzwi, zawiasów, zamknięć 
drzwiowych, gniazdek, uchwytów do mebli, zaślepek, odbo-
jów do drzwi, nasadek, samozamykaczy, oznaczeń klejonych 
na drzwi.

(210) 524239 (220) 2021 02 05
(731) FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) ŚLEDŹ NA ŁAŃCUCHU
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papie-
rowe, Etykiety, Torebki i opakowania z papieru, tektury 
i folii z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Gra-
fiki, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy,  
35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania infor-
macji handlowej o restauracjach i barach, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie 
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Prezentowa-
nie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet,  
38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazo-
wych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunika-
cyjne, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
Przydzielanie dostępu do baz danych, Łączność poprzez ter-
minale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, 
Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty 
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiado-
mości tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, usługi przekazywania poczty elek-
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te-
lefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami 
informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych za po-
średnictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wy-
świetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne 
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjona-
ty, hotele i motele, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie 
sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 524261 (220) 2021 02 08
(731) WALENTOWSKI JAKUB GOOD IDEA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARPRO

(531) 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi barmanów, Katering obejmujący żyw-
ność i napoje na bankiety.

(210) 524262 (220) 2021 02 05
(731) Sara Lee Foods, LLC., Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) State Fair
(510), (511) 29 Hot dogi w cieście kukurydzianym.

(210) 524263 (220) 2021 02 05
(731) Sara Lee Foods, LLC., Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) Hillshire Farm
(510), (511) 29 Mięso gotowe do spożycia, w szczególności 
szynka, kiełbasa, wieprzowina, wołowina i drób.

(210) 524264 (220) 2021 02 05
(731) Sara Lee Foods, LLC., Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) Hillshire Farm
(510), (511) 30 Kanapki.

(210) 524289 (220) 2021 02 08
(731) SPV BORYSZEW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO X ŁUCKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi pro-
mocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Doradztwo 
w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie or-
ganizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym 
przez ich członków, Prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w obrębie nierucho-
mości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nie-
ruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych 
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadza-
nia operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania 
miejscami wystawowymi, organizowania przetargów na ryn-
ku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami 
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, 
Usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu działalno-
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ścią gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, 36 Usługi 
w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Dzierżawa nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, 
usługowych, mieszkalnych, Usługi pośrednictwa w zakresie 
wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biuro-
wymi, handlowymi, Administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Usługi doradztwa w zakresie 
inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo dotyczą-
ce inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami 
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Organizo-
wanie finansowania zakupu nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w sys-
temie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, 
lokalami do handlu detalicznego, kompleksów budynków, 
Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i po-
wierzchni użytkowych, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie dotyczą-
ce realizacji budowy i zagospodarowania obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów bu-
dowlano - mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji general-
nego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego 
projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadza-
nia inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowa-
dzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 
Usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 
42 Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi 
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technolo-
gii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, Usługi w dziedzinie bu-
downictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania 
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów archi-
tektonicznych, Usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomia-
rów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz 
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, Usługi 
sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, Usługi doradztwa bu-
dowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów tere-
nu, Badania i opracowywanie projektów technicznych.

(210) 524291 (220) 2021 02 08
(731) SPV BORYSZEW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO X PROSTA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
Doradztwo w administrowaniu działalnością gospodarczą 
i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom 
mieszkaniowym przez ich członków, Prowadzenia badań 
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zaso-
bów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organi-
zowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospo-
darczą w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu 
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowa-
nia targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlo-
wych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawo-
wymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogło-
szeń i reklam również w sieci on-line, Usługi profesjonalnego 
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz 
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych 
dotyczących nieruchomości, 36 Usługi w zakresie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa nierucho-
mości, Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa i wy-
najem pomieszczeń biurowych, handlowych, usługowych, 
mieszkalnych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu 
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, han-
dlowymi, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczą-
cymi nieruchomości, Usługi doradztwa w zakresie inwestycji 
kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, Doradz-
two w zakresie nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipo-
tecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w sys-
temie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, 
lokalami do handlu detalicznego, kompleksów budynków, 
Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowych, 37 Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie 
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usłu-
gi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobu-
dowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na te-
renie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa doty-
czącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eks-
ploatacji i zagospodarowania, Usługi doradcze inwestora 
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budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą 
dotyczącą projektów budowlanych, 42 Usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, Usługi projektowe w zakresie: 
budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i deko-
racji wnętrz, Usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: 
prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i ana-
liz technicznych oraz projektów architektonicznych, Usługi 
w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, 
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwy-
konawczych dotyczących inwestycji, Usługi sporządzania 
ekspertyz inżynieryjnych, Usługi doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, Badania 
i opracowywanie projektów technicznych.

(210) 524292 (220) 2021 02 08
(731) SPV BORYSZEW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
Doradztwo w administrowaniu działalnością gospodarczą 
i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom 
mieszkaniowym przez ich członków, Prowadzenia badań 
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zaso-
bów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi orga-
nizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospo-
darczą w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu 
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizo-
wania targów i wystaw handlowych i reklamowych w za-
kresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii 
w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji 
handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami 
wystawowymi, organizowania przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi 
i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Usługi 
profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych 
i gospodarczych dotyczących nieruchomości, 36 Usługi 
w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Dzierżawa nieruchomości, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń biurowych, han-
dlowych, usługowych, mieszkalnych, Usługi pośrednictwa 
w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkal-
nymi, biurowymi, handlowymi, Administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi doradz-
twa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na ryn-
ku nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradz-
two związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Organizowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Ocena i wycena 
nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Pośrednic-

two ubezpieczeniowe, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, budynkami mieszkalnymi, lokalami do handlu 
detalicznego, kompleksów budynków, Usługi w zakresie 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użyt-
kowych, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie dotyczące realizacji 
budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprze-
daży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakre-
sie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, 
prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budow-
lanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogól-
nobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, Usłu-
gi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogól-
nobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi 
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, Usługi doradcze in-
westora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 Usługi pro-
jektowe związane z nieruchomościami, Usługi projektowe 
w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz 
wystroju i dekoracji wnętrz, Usługi w dziedzinie budownic-
twa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania eksper-
tyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architekto-
nicznych, Usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów 
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz po-
miarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, Usługi 
sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, Usługi doradztwa 
budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów 
terenu, Badania i opracowywanie projektów technicznych.

(210) 524296 (220) 2021 02 09
(731) POSŁUSZNY PRZEMYSŁAW, Brwinów
(540) (znak słowny)
(540) Wood Water
(510), (511) 21 Butelka z płatkami drewnianymi po alkoholu, 
45 Przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z pre-
zentami.

(210) 524309 (220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) HEAVY STONE
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym 
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, beto-
nowe płyty chodnikowe i tarasowe.

(210) 524357 (220) 2021 02 08
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) AMBOSS
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym 
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, beto-
nowe płyty chodnikowe i tarasowe.
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(210) 524503 (220) 2021 02 10
(731) WARRIOR PASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WP WARRIOR PASSION

(531) 26.13.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Komputerowe opro-
gramowanie graficzne, Pobieralne gry komputerowe, Inte-
raktywne multimedialne programy komputerowe, Grafiki 
komputerowe do pobrania, Aplikacje komputerowe do po-
brania, Programy komputerowe do obsługi gier, 28 Figurki 
[modele w zmniejszonej skali], Zabawki [figurki] akcji, Fute-
rały na figurki akcji, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, 
Figurki zabawkowe z ruchomymi elementami, Figurki odda-
jące szczegóły anatomiczne, 35 Sprzedaż detaliczna, sprze-
daż hurtowa, sprzedaż w systemie on-line, import, eksport: 
programów komputerowych, komputerowego oprogramo-
wania graficznego, pobieralnych gier komputerowych, inte-
raktywnych multimedialnych programów komputerowych, 
grafik komputerowych do pobrania, aplikacji komputero-
wych do pobrania, programów komputerowych do obsługi 
gier, figurek [modeli w zmniejszonej skali], zabawek [figurek] 
akcji, futerałów na figurki akcji, figurek zabawkowych do ko-
lekcjonowania, figurek zabawkowych z ruchomymi elemen-
tami, figurek oddających szczegóły anatomiczne, Bizneso-
we usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Do-
radztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, Konsultacje i pomoc w zakresie marketingu i promocji, 
Planowanie strategii marketingowych, Reklama i marketing, 
Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności 
marketingowej, 41 Usługi w zakresie interaktywnych gier 
komputerowych, Gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, Udostępnianie gier komputerowych on-line, 
Szkolenia komputerowe, Udzielanie informacji edukacyj-
nych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośred-
nictwem Internetu, Edukacja on-line z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 
publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi rozrywkowe 
oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, Usługi w zakresie szkoleń komputerowych, 
Szkolenia w zakresie technik komputerowych, Udostępnia-
nie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci 
komputerowych.

(210) 524516 (220) 2021 02 10
(731) Sara Lee Foods, LLC., Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) JIMMY DEAN
(510), (511) 29 Mięso świeże lub gotowane, mianowicie wie-
przowina i drób, Gotowe mieszanki składające się głównie 
z kiełbasy, bekonu, szynki i warzyw do sporządzenia posił-
ku, Zapakowane posiłki składające się głównie z kombina-
cji kiełbasy, boczku, szynki, jajka, ziemniaków, sera lub sosu 
mięsnego, Mrożone przystawki śniadaniowe składające się 
z jajka, mięsa i ziemniaków, Mrożone przystawki składające 
się z mięsa, jaj, warzyw i sera, Mięsa gotowe do spożycia, mia-
nowicie wieprzowina i drób, Sos mięsny, 30 Zapakowane po-
siłki składające się głównie z kombinacji kanapek i kiełbasy, 
naleśników i kiełbasy, kiełbasy zawiniętej w naleśnik, Zapako-
wane posiłki składające się głównie z kombinacji tostów fran-
cuskich, gofrów, słodkich wyrobów piekarniczych i mięsa.

(210) 524653 (220) 2021 02 15
(731) GALILEO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galileo logistic

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Spedycja, przewóz towarów, Przewóz samo-
chodami ciężarowymi, Transport samochodowy pasażerski 
i towarowy, Transport autobusowy, Usługi transportu sa-
mochodami silnikowymi, Przemieszczanie ludzi, zwierząt 
i ładunków, Transport przedmiotów wartościowych samo-
chodami opancerzonymi, Transport kolejowy, Logistyka 
transportu, Wypożyczanie pojazdów, w tym samochodów 
ciężarowych i osobowych, Wynajem autokarów i ciężaró-
wek, Usługi kierowców, Usługi rozładunku towarów, Wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie kontenerów 
magazynowych.

(210) 524657 (220) 2021 02 15
(731) SATIS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Inter-
fejsy komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Progra-
my sterujące komputerowe, nagrane, Przyrządy do rejestrowa-
nia odległości, Urządzenia do przetwarzania informacji, Urzą-
dzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], 
Urządzenia pomiarowe, Czujniki poziomu paliwa, Urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, Nadajniki sygnałów elektronicznych, 
Tachometry, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie 
komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], 
35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
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mi lub handlowymi, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie 
danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Gromadzenie i systematyzo-
wanie informacji w komputerowych bazach danych, 38 Usługi 
w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za po-
średnictwem telekomunikacji, Przesyłanie informacji cyfro-
wych, Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, 39 Informacja o transpor-
cie, Transport (Usługi nawigacji -), 42 Analizy systemów kompu-
terowych, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Konwersja danych elektronicznych, Instalacje oprogramowania 
komputerowego, Komputerowy sprzęt (Doradztwo w zakresie -), 
Komputery (Odzyskiwanie danych -), Programowanie kompu-
terów, Projektowanie systemów komputerowych, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych kom-
puterowych, Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -), 
Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Oprogramowa-
nie komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie kom-
puterowe (Wypożyczanie -), Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Wynajmowanie [udo-
stępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, 45 Licencjonowanie 
programów komputerowych, Programy komputerowe (licen-
cjonowanie -) [usługi prawne].

(210) 524907 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINTECH KNF

(531) 14.01.13, 14.01.14, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobie-
rane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje pe-
riodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały 
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe 
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tektu-
rowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, 
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania 
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty 
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 524908 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINTECH KNF

(531) 14.01.13, 14.01.14, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobie-
rane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje pe-
riodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały 
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe 
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tektu-
rowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, 
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania 
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty 
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 524910 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.01.13, 14.01.14, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobie-
rane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje pe-
riodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały 
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe 
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tektu-
rowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, 
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania 
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty 
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 524911 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINTECH HUB KNF
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(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobie-
rane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje pe-
riodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały 
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe 
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tektu-
rowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, 
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania 
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty 
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 524912 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINTECH HUB KNF

(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobie-
rane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje pe-
riodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały 
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe 
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tektu-
rowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, 
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania 
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty 
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 524914 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.01.13, 14.01.15, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobie-
rane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje pe-
riodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały 
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe 
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tektu-
rowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, 
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania 
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty 

(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 525076 (220) 2021 02 22
(731) KAMIŃSKA AGNIESZKA OPTYK VISION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XENON

(531) 26.15.07, 27.05.01
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, luster-
ka optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do oku-
larów, oprawki do pince-nez, binokle, osłony obiektywów 
przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary 
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, 
soczewki korekcyjne, soczewki płaskie i korekcyjne przeciw-
słoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, szkła okularowe 
przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, pry-
zmaty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przy-
rządy optyczne, wyroby optyczne, 35 Prowadzenie usług 
w zakresie działalności handlowej w zakresie kompleksowej 
oferty towarów, z zakresu sprzętu optycznego dla ludzi w ce-
lach leczniczych, korygujących wzrok oraz zapobiegających 
olśnieniom świetlnym przez okulary ze szkłami lub tworzy-
wami przeciwsłonecznymi, Agencje importowo - eksporto-
we, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy radiowe, te-
lewizyjne, prasowe, 44 Prowadzenie usług optycznych w za-
kresie doboru leczniczych szkieł i soczewek okularowych 
o całkowitej lub różnej przepuszczalności światła, dobór 
i kształtowanie oprawek okularowych leczniczych i przeciw-
słonecznych, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 525077 (220) 2021 02 22
(731) KAMIŃSKA AGNIESZKA OPTYK VISION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUNNE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, luster-
ka optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do oku-
larów, oprawki do pince-nez, binokle, osłony obiektywów, 
przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary 
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, 
soczewki korekcyjne, soczewki płaskie i korekcyjne przeciw-
słoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, szkła okularowe 
przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, pry-
zmaty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przy-
rządy optyczne, wyroby optyczne, 35 Prowadzenie usług 
w zakresie działalności handlowej w zakresie kompleksowej 
oferty towarów z zakresu sprzętu optycznego dla ludzi w ce-
lach leczniczych, korygujących wzrok oraz zapobiegających 
olśnieniom świetlnym przez okulary ze szkłami lub tworzy-
wami przeciwsłonecznymi, Agencje importowo - eksporto-
we, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Reklama 
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za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy radiowe, te-
lewizyjne, prasowe, 44 Prowadzenie usług optycznych w za-
kresie doboru leczniczych szkieł i soczewek okularowych 
o całkowitej lub różnej przepuszczalności światła, dobór 
i kształtowanie oprawek okularowych leczniczych i przeciw-
słonecznych, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 525079 (220) 2021 02 22
(731) SOBOLEWSKA MONIKA, SOBOLEWSKI TOMASZ 

MATEX TRANSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) matex
(510), (511) 39 Transport, Logistyka.

(210) 525114 (220) 2021 02 23
(731) BALANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
GOLDEN PERIOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR. CUONG

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycz-
nych, Suplementy ziołowe, Herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, Preparaty mineralne do celów medycznych, Prepara-
ty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Antybiotyki dla 
ludzi, Preparaty witaminowe, 35 Detaliczne usługi punktów 
aptecznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, 41 Zapewnianie kursów ustawicz-
nego kształcenia medycznego, 44 Doradztwo medyczne 
i farmaceutyczne, Informacja medyczna, Usługi medyczne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525129 (220) 2021 02 23
(731) OWCZAREK PIOTR, Łódź; GAWLAK MICHAŁ, Łódź; 

CHAJDAS JAKUB, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO IMMIGRATION

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usłu-
gi prawne związane z legalizacją pobytu, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Pośrednictwo 
w procedurach prawnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525253 (220) 2021 02 25
(731) TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYSKI SPORT

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.02.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, ozdoby, pojemniki i naczynia 
z metali szlachetnych, zegary i zegarki, stopery, puchary, spin-
ki do mankietów, emblematy z metali szlachetnych, breloczki 
i kółka do kluczy, odznaki, medale, ordery, 16 Papier, tektura, ka-
lendarze, druki, albumy, katalogi, czasopisma, plakaty, fotografie, 
materiały piśmienne, sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe zawarte w tej klasie, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, torby papierowe, proporce i chorągiewki papiero-
we, pióra, ołówki, długopisy, notesy, zeszyty, etykiety samoprzy-
lepne, papier listowy, papeterie, 25 Odzież, odzież sportowa, obu-
wie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, bielizna, szaliki, krawaty,  
28 Artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry i zabawki, ozdo-
by choinkowe, 41 Prowadzenie klubu sportowego, administrowa-
nie obiektami sportowymi, organizacja zawodów sportowych, 
organizacja festynów i innych imprez sportowo-rekreacyjno- 
-kulturalno-oświatowo-rozrywkowych, usługi wydawnicze, szko-
lenia, kursy, usługi w zakresie sportu i rekreacji.

(210) 525525 (220) 2021 03 03
(731) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielonki

(540) (znak słowny)
(540) SYRIUSZ
(510), (511) 20 Materace, Meble, Stoiska wystawowe, Półki, 
Stojaki, Lustra jako meble, Ramy do obrazów, Palety trans-
portowe niemetalowe, Rolety okienne, Tablice ogłoszenio-
we, Wyroby stolarskie, Chodziki dla dzieci, Pościel, oprócz 
bielizny pościelowej, Kosze do noszenia dzieci.

(210) 525630 (220) 2021 03 05
(731) GABA International Holding GmbH, Therwil, CH
(540) (znak słowny)
(540) ELMEX OPTI-SZKLIWO
(510), (511) 3 Nielecznicze pasty do zębów, Płyny do płuka-
nia ust do celów niemedycznych.

(210) 525652 (220) 2021 03 06
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Trixmag
(510), (511) 35 Udostępnianie i wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, 41 Muzyczne usługi 
wydawnicze.

(210) 525678 (220) 2021 03 08
(731) CAVALORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONNY EQUESTRIAN FASHION
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(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 25 Buty do konnej jazdy, Ubrania i nakrycia gło-
wy do konnej jazdy, Buty sportowe, Odzież do uprawiania 
sportu, Stroje plażowe, Obuwie plażowe, 31 Karma dla koni, 
Niemedyczne dodatki do karmy dla koni.

(210) 525684 (220) 2021 03 05
(731) CZAPCZYŃSKI TOMASZ, Ruszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICG international consulting group

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji han-
dlowej, Badania opinii publicznej, Agencje reklamowe, Ba-
danie rynku, Promocja sprzedaży, Informacja o działalności 
gospodarczej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Po-
zyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, Reklama i promocja, Zarządzanie komputero-
wymi bazami danych, Zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, Usługi reklamowe dla osób trzecich, Agencja informacji 
handlowej, Specjalistyczne doradztwo handlowe, Edycja 
tekstów reklamowych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Informacja handlowa, Transkrypcja informacji, Kolumny re-
klamowe w prasie, Kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Projektowanie, testowanie i wdrażanie narzędzi marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi lub przemysłowymi, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego, 36 Factoring, Pożyczki (finanso-
wanie), Pożyczki pod zastaw, Obrót wierzytelnościami, Ścią-
ganie należności, Windykacja, Ubezpieczenia wierzytelności, 
Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Do-
radztwo w sprawach finansowych, 45 Usługi prawne, Usłu-
gi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia.

(210) 525714 (220) 2021 03 08
(731) LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOEWEN LEGAL HUB

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Audyt działalności go-
spodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 

Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowy-
mi, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
41 Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 
45 Usługi prawne, Mediacje, Usługi informacji prawnej, 
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne doty-
czące praw własności intelektualnej, Usługi prawne świad-
czone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne 
związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi związane 
z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi prawne pro 
bono, Monitorowanie znaków towarowych [usługi praw-
ne], Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania spo-
rów [usługi prawne], Usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, Doradztwo prawne, Bada-
nia prawne, Usługi arbitrażowe, Sporządzanie ekspertyz 
prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja 
informacji prawnych, Organizowanie świadczenia usług 
prawnych, Usługi wsparcia prawnego.

(210) 525721 (220) 2021 03 08
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTRKOWSKA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Napoje alkoholowe niskopro-
centowe.

(210) 525722 (220) 2021 03 08
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYBUNALSKA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Napoje alkoholowe niskopro-
centowe.

(210) 525726 (220) 2021 03 08
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) AUREMIN
(510), (511) 5 Spraye do uszu, Preparaty do higieny uszu.

(210) 525742 (220) 2021 03 09
(731) NAKATOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ASANO Be Smart Be Social

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 27.01.12
(510), (511) 35 Marketing bezpośredni, Marketing telefo-
niczny, Marketing finansowy, Marketing afiliacyjny, Marketing 
cyfrowy, Marketing ukierunkowany, Marketing referencyjny, 
Marketing internetowy, Kampanie marketingowe, Usługi 
marketingowe, Informacja marketingowa, Reklama i mar-
keting, Marketing dotyczący promocji, Analiza marketin-
gowa nieruchomości, Usługi marketingu bezpośredniego, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Przygotowywanie 
planów marketingowych, Dostarczanie informacji marke-
tingowej, Usługi agencji marketingowych, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Rozwój planu marketingowego, 
Projektowanie badań marketingowych, Prowadzenie badań 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Planowanie strategii marketingowych, Opracowywanie an-
kiet marketingowych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
marketingu, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, 
Analiza trendów marketingowych, Pomoc w zakresie marke-
tingu, Usługi reklamowe i marketingowe, Doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, Usługi konsultacyjne w zakresie mar-
ketingu, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Doradztwo marketin-
gowe w zakresie mediów społecznościowych, Opracowy-
wanie strategii i pomysłów marketingowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Świadczenie dorad-
czych usług marketingowych dla producentów, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję kuponów.

(210) 525746 (220) 2021 03 08
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matoguard pro
(510), (511) 9 Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami 
biologicznymi.

(210) 525791 (220) 2021 03 08
(731) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  

Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Janaturalna

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmie-
tana (produkty mleczarskie).

(210) 525995 (220) 2021 03 12
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian LOGISTIC

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 39 Transport, pakowanie, składowanie i dostar-
czanie towarów, spedycja, logistyka, magazynowanie, prze-
chowywanie towarów.

(210) 525996 (220) 2021 03 12
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian DEVELOPER

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 36 Usługi administrowania i zarządzania nieru-
chomościami, Usługi wynajmowania nieruchomości, miesz-
kań, lokali użytkowych, Pośrednictwo i obrót nieruchomo-
ściami, Wycena nieruchomości, Pozyskiwanie terenów pod 
inwestycje, Usługi deweloperskie polegające na zakupie 
gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu 
i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działka-
mi lub z udziałami w gruncie, Usługi doradztwa i pośred-
nictwa finansowo – kredytowego, finansowanie projektów 
deweloperskich, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie miesz-
kań, 37 Usługi budowlane, Naprawy dotyczące budynków 
oraz wyposażenia budynków, Naprawa części i akcesoriów 
budynków, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budow-
lanych, Platform roboczych i budowlanych, Usługi konser-
wacyjne, Wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, 
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, 
nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków przed wil-
gocią, zabezpieczanie przed korozją, 39 Wynajem miejsc 
parkingowych i postojowych, wynajem pojazdów, wynajem 
powierzchni biurowych i sklepowych, wynajem magazy-
nów, Pakowanie i magazynowanie towarów, Usługi transpor-
tu, 42 Opracowanie projektów technicznych, projektowanie 
budynków.

(210) 525997 (220) 2021 03 12
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian POMAGA

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Przepro-
wadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi zarządzania sprze-
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dażą, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz 
innych, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich różnych towarów obejmujących: warzywa (konser-
wowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncen-
traty spożywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki 
do sosów, zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, 
suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dzi-
czyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty również 
w formie ekstraktów, zupy, galarety, pasty, konserwy, dania 
gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, 
oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy, 
wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, 
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty 
warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata, 
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki, 
czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w cze-
koladzie, bakalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, dra-
że, bomboniery, batony, batony czekoladowe, ciastka, ciasta, 
ciasteczka, wafle, wafelki, wafle gofrowe, lizaki, żelki, żelki 
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewa-
ne, lody, popkorn, orzechy, pestki, ziarna, bakalie, dodatki 
cukiernicze, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, 
preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe 
na bazie ryżu, mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, 
kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy 
do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki 
do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, 
majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania 
żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artyku-
łów żywnościowych napoje bezalkoholowe, napoje alkoho-
lowe, piwo, oranżady, toniki, marketing, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych promujących powyższe towary 
oraz ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszech-
nienie ogłoszeń reklamowych, 36 Organizacja zbiórek chary-
tatywnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Inwesto-
wanie funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne 
w zakresie datków pieniężnych, Organizowanie zbiórek cha-
rytatywnych [na rzecz osób trzecich], Usługi gromadzenia 
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
imprez rozrywkowych, Gromadzenie funduszy i sponso-
rowanie finansowe, usługi w zakresie sponsoringu finanso-
wego, organizowanie wydarzeń i działań mających na celu 
zbieranie funduszy na cele charytatywne, przydzielanie do-
tacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, wspieranie 
podmiotów organizujących wydarzenia i działania mające 
na celu zbiórki charytatywne, Usługi finansowe, 41 Eduka-
cja, rozrywka i sport, Organizowanie i prowadzenie loterii, 
organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Imprezy kulturalne, Muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
Nauczanie i szkolenia, Obozy rekreacyjne, Organizacja i pre-
zentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizo-
wanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez 

rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez sporto-
wych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Or-
ganizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie 
występów na żywo, Organizowanie zawodów sportowych 
i jeździeckich, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 525998 (220) 2021 03 12
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian

(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Owoce i warzywa (konserwowane, suszone 
lub gotowane, mrożone) i ich mieszanki, koncentraty spo-
żywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki do sosów, 
zup i potraw kulinarnych, grzyby (mrożone, konserwowane, 
suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dzi-
czyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty również 
w formie ekstraktów, zupy, galarety, pasty, konserwy, dania 
gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, 
oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy, 
wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, 
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty 
warzywne, żelatyna spożywcza, 30 Kawa, herbata, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wyroby czekola-
dowe, produkty na bazie czekolady, masa czekoladowa, kre-
my czekoladowe, czekolada do picia, czekolady, czekoladki, 
czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, napoje czekola-
dowe, syropy czekoladowe, sosy czekoladowe, praliny, prali-
ny wypełnione alkoholem, marcepan, wafle, wafle z nadzie-
niem, batony, cukierki, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żu-
cia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, ciastka, ciastecz-
ka, lody, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce suszone 
w czekoladzie, sorbety, desery lodowe, desery z sorbetów, 
płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z ka-
szy, pasta, makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, 
mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, 
sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy do jedzenia, 
pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki do paniero-
wania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, majonez, 
musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania żywności, 
dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów żywno-
ściowych, 32 Napoje bezalkoholowe, piwo, napoje niegazo-
wane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stoło-
we, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku 
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, 
nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotonicz-
ne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz 
inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, 
35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Doradztwo w zakresie promo-
cji sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich różnych 
towarów obejmujących: owoce, warzywa (konserwowane, 
suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożyw-
cze na bazie warzyw suszonych jako dodatki do sosów, zup 
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i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub 
gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby 
i owoce morza, wszystkie te produkty również w formie 
ekstraktów, zupy, galarety, pasty, konserwy, dania gotowe, 
mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spo-
żywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy, wędliny, 
zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki 
do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty warzywne, 
żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata, wyroby cu-
kiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki, czekolady, 
czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w czekoladzie, ba-
kalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, draże, bombo-
niery, batony, batony czekoladowe, ciastka, ciasta, ciasteczka, 
wafle, wafelki, wafle gofrowe, lizaki, żelki, żelki z nadzieniem, 
gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, lody, sorbety, 
desery lodowe, popkorn, orzechy, pestki, ziarna, bakalie, do-
datki cukiernicze, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, 
preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe 
na bazie ryżu, mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, 
kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy 
do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki 
do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, 
majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania 
żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artyku-
łów żywnościowych napoje bezalkoholowe, napoje alkoho-
lowe, piwo, oranżady, toniki, marketing, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych promujących powyższe towary 
oraz ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszech-
nienie ogłoszeń reklamowych, 36 Usługi administrowania 
i zarządzania nieruchomościami, Usługi wynajmowania 
nieruchomości, mieszkań, lokali użytkowych, Pośrednictwo 
i obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Pozyski-
wanie terenów pod inwestycje, Usługi deweloperskie pole-
gające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabu-
dowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i do-
mów wraz z działkami lub z udziałami w gruncie, Usługi do-
radztwa i pośrednictwa finansowo – kredytowego, finanso-
wanie projektów deweloperskich, dzierżawa nieruchomości, 
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, najem, 
wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, usługi 
finansowe, organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki fun-
duszy na cele charytatywne, Inwestowanie funduszy na cele 
charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pie-
niężnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz 
osób trzecich], Usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących, Gromadzenie funduszy 
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usłu-
gi w zakresie sponsoringu finansowego, organizowanie 
wydarzeń i działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, przydzielanie dotacji pieniężnych 
dla organizacji charytatywnych, wspieranie podmiotów or-
ganizujących wydarzenia i działania mające na celu zbiórki 
charytatywne, 37 Usługi budowlane, Naprawy dotyczące 
budynków oraz wyposażenia budynków, Naprawa części 
i akcesoriów budynków, Usługi instalacyjne w zakresie rusz-
towań budowlanych, Platform roboczych i budowlanych, 
Usługi konserwacyjne, Wynajem sprzętu budowlanego, bu-
downictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, 
murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 39 Wynajem 

miejsc parkingowych i postojowych, wynajem pojazdów, 
wynajem powierzchni biurowych i sklepowych, wynajem 
magazynów, Pakowanie, składowanie, magazynowanie i do-
starczanie towarów, Usługi transportu, spedycja, logistyka,  
41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie i prowadzenie 
loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Imprezy kulturalne, Muzyczne widowi-
ska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych 
do występów, Nauczanie i szkolenia, Obozy rekreacyjne,  
Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadza-
nie koncertów muzycznych, Organizowanie festynów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kul-
turalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w ce-
lach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, 
Organizowanie występów na żywo, Organizowanie zawo-
dów sportowych i jeździeckich, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, 42 Opracowanie projektów technicz-
nych, projektowanie budynków.

(210) 526004 (220) 2021 03 12
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONE BŁONIA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwie-
rząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do usu-
wania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy i witaminy dla zwie-
rząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domo-
wych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka 
dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwie-
rząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt 
[uprząż], Smycze dla zwierząt domowych, Odzież dla zwie-
rząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla 
zwierząt domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obrocz-
niaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki 
dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, 
Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z wło-
sia dla zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt do-
mowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt do-
mowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt 
domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla 
zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domo-
wych, Miski dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
Koryta do picia dla zwierząt, Szczotki do zębów dla zwierząt, 
Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Miski 
dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta do karmienia 
zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szu-
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felki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki 
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści 
zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, 
Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 
Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy dla zwie-
rząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt 
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzuca-
nia piłek dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt do-
mowych wykonane ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt 
domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Napoje dla zwie-
rząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściół-
kę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona 
dla zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych 
zwierząt.

(210) 526005 (220) 2021 03 12
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) TULA z natury troskliwi
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwie-
rząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do usu-
wania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy i witaminy dla zwie-
rząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domo-
wych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka 
dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwie-
rząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt 
[uprząż], Smycze dla zwierząt domowych, Odzież dla zwie-
rząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla 
zwierząt domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obrocz-
niaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki 
dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, 
Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z wło-
sia dla zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt do-
mowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt do-
mowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt 
domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla 
zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domo-
wych, Miski dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
Koryta do picia dla zwierząt, Szczotki do zębów dla zwierząt, 
Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Miski 
dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta do karmienia 
zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szu-
felki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki 
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści 
zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, 
Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 
Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy dla zwie-
rząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt 

domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzuca-
nia piłek dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt do-
mowych wykonane ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt 
domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Napoje dla zwie-
rząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściół-
kę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona 
dla zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych 
zwierząt.

(210) 526006 (220) 2021 03 12
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) TULA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwie-
rząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do usu-
wania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy i witaminy dla zwie-
rząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domo-
wych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka 
dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwie-
rząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt 
[uprząż], Smycze dla zwierząt domowych, Odzież dla zwie-
rząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla 
zwierząt domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obrocz-
niaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki 
dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, 
Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z wło-
sia dla zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt do-
mowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt do-
mowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt 
domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla 
zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt domo-
wych, Miski dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
Koryta do picia dla zwierząt, Szczotki do zębów dla zwierząt, 
Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Miski 
dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta do karmienia 
zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szu-
felki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki 
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści 
zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, 
Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 
Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy dla zwie-
rząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt 
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzuca-
nia piłek dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt do-
mowych wykonane ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt 
domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Napoje dla zwie-
rząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściół-
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kę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona 
dla zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych 
zwierząt.

(210) 526012 (220) 2021 03 12
(731) REDPOL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kupuj.tv

(531) 10.03.11, 10.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż odzieży nowej i używanej, w sys-
temie detalicznym, hurtowym i poprzez Internet, platformę 
streamingową dla osób kupujących i sprzedających.

(210) 526021 (220) 2021 03 13
(731) BOGUCKI MARCIN POLANDYOU ADVENTURE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSU

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne 
do gotowania, Ekstrakty warzywne do gotowania [soki], Go-
towe posiłki, żywność preparowana i przekąski słone zawarte 
w tej klasie, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Potrawy gotowe zawarte w tej klasie, Oleje i tłuszcze, 
Oleje i tłuszcze jadalne, Kimchi z ogórka [oi-sobagi], Kiszone 
warzywa [kimchi], 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski 
zawarte w tej klasie, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych to-
warów, preparaty do pieczenia i drożdże, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Octy, Kombucha, 32 Mieszane soki owocowe, Bezalkoholo-
we napoje zawierające soki warzywne, Napoje bezalkoholo-
we zawierające soki owocowe, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Soki, Soki 
owocowe [napoje], Soki warzywne, Soki warzywne [napoje], 
Soki gazowane, Soki z kiszonych warzyw, 35 Usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności.

(210) 526042 (220) 2021 03 15
(731) FUNDACJA IM. ZBIGNIEWA WODECKIEGO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WODECKI TWIST
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych, słownych i obrazowych 
utrwalonych na nośnikach (media content), Utrwalone 
na nośnikach informacje i dane (recorded content), Filmy 
kinematograficzne, Filmy wideo, Filmy cyfrowe, Nagrania 
fonograficzne, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, 
Hologramy, Publikacje on-line, Cyfrowe nośniki danych, 
Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki danych, 
Analogowe nośniki danych, Programy komputerowe, Gry 
komputerowe, 16 Publikacje techniką druku, Albumy, 

Broszury, Książki, Podręczniki, Poradniki, Śpiewniki, Nuty, 
Fotografie, Reprodukcje zawarte w tej klasie, Reprinty, 
Grafiki, Rysunki, Kalendarze, Foldery, Afisze, Plakaty, Kar-
ty pocztowe, Druki okolicznościowe, Programy imprez, 
wystaw, koncertów i konferencji w postaci drukowanej, 
Papeteria, Koperty, Notatniki, Obwoluty, Okładki, Przybory 
piśmienne, Emblematy, Znaki graficzne drukowane, Od-
wzorowania graficzne, 35 Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Usługi re-
klamowe, Usługi promocyjne, Kreowanie wizerunku osób, 
wydarzeń i miejsc, Usługi w zakresie zarządzania działal-
nością kulturalną, Usługi w zakresie zarządzania działalno-
ścią artystyczną, Usługi w zakresie zarządzania edukacją 
muzyczną, 41 Publikowanie nagrań muzycznych, Publiko-
wanie nagrań filmowych i wideo, Publikowanie nut, Publi-
kowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, Publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, 
Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Usługi artystów 
wykonawców, Usługi zespołów muzycznych, Koncerty 
muzyczne, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 
telewizji, sieci kablowej, Internetu, Występy muzyczne, 
Organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z kul-
turą, Organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych 
z edukacją, Wydarzenia muzyczne, Organizowanie i ob-
sługa koncertów, Organizowanie i obsługa imprez arty-
stycznych, Organizowanie i obsługa festiwali, Organizo-
wanie i obsługa przeglądów filmowych, Organizowanie 
i obsługa konkursów, Organizowanie i obsługa spektakli 
i widowisk, Organizowanie i obsługa imprez tanecznych, 
Informacja o imprezach artystycznych, Usługi impresaria-
tu, Organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, 
konferencji, Organizowanie spotkań, zjazdów i obcho-
dów, Organizowanie wystaw w dziedzinie kultury, Działal-
ność edukacyjna w zakresie muzyki, Warsztaty kompozy-
cji, Warsztaty wokalistyki, Realizacja nagrań muzycznych, 
Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, 
Usługi studia filmowego, Produkcja telewizyjna, Produk-
cja radiowa, Produkcja filmowa, Multimedialna produkcja 
internetowa, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Radiowe 
usługi rozrywkowe, Udostępnianie nagrań dźwiękowych, 
Udostępnianie programów multimedialnych za pośred-
nictwem telewizji, sieci kablowych, za pośrednictwem 
Internetu i dowolną techniką bezprzewodową, Usługi klu-
bów rozrywkowych, Usługi dyskotekowe.

(210) 526045 (220) 2021 03 12
(731) SAWA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
SAWA-EXPO, Nowosiółki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Giełda wschód

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie handlu, 
Pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, 36 Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wynajmowanie miejsc 
parkingowych.
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(210) 526046 (220) 2021 03 12
(731) SAWA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
SAWA-EXPO, Nowosiółki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAWA EXPO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 35 Organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie handlu, 
Pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, 36 Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wynajmowanie miejsc 
parkingowych, 41 Rezerwowanie miejsc na pokazy, Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów.

(210) 526060 (220) 2021 03 12
(731) RUCIŃSKA DAGMARA, Michałowo
(540) (znak słowny)
(540) Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, kształcenie trady-
cyjne, kształcenie z wykorzystaniem Internetu, tworzenie 
i opracowywanie e-materiałów pomocniczych niebędą-
cych podręcznikami i książkami z zakresu edukacji, doradz-
two zawodowe w zakresie prowadzenia praktyk pedago-
gicznych i opiekuńczych, nauczanie indywidualne, pokazy 
praktyczne w zakresie kształcenia, kursy korespondencyjne, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi 
w zakresie nauczania i wychowania przedszkolnego, usłu-
gi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi kształcenia 
ogólnego w zakresie szkoły podstawowej, usługi edukacyj-
ne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, usługi 
edukacyjne świadczone dla osób wymagających specjalnej 
opieki, usługi kształcenia ogólnego dla branżowej oraz spe-
cjalnej szkoły przysposabiającej do pracy, usługi kształcenia 
ogólnego w zakresie szkoły policealnej, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie 
oświaty i nauczania, usługi w zakresie upowszechniania kul-
tury i sztuki, usługi w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością, 45 Porady praw-
ne w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosun-
ku pracy, informacje prawne w zakresie zatrudnienia oraz 
kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosun-
ku pracy, konsultacje w zakresie zatrudnienia, konsultacje 
w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku 
pracy, ochrona i kształtowanie godności zawodowej oraz 
statusu społecznego pracowników i działaczy oświaty, mo-
nitorowanie prawne i konsultacje w zakresie wykorzystania 
funduszu płac, funduszu socjalnego i mieszkaniowego, mo-

nitorowanie prawne i konsultacje w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy, pomoc 
prawna i materialna w zakresie zasiłków z tytułu urodzin, 
zgonów i wypadków losowych, pomoc w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, ochrona interesów 
zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników eme-
rytów i rencistów.

(210) 526074 (220) 2021 03 12
(731) WYDAWNICTWO EDIPRESSE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grey BOOK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Publikacje teksto-
we, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, 
Publikacje ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, 
Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci książek, gazet, magazy-
nów, czasopism, periodyków, poradników, Publikacje druko-
wane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publi-
kacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycz-
nych i magnetycznych, Książki audio, Książki dźwiękowe, 
Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Na-
grania dźwiękowe i audiowizualne, Kasety, Płyty, Pliki graficz-
ne i muzyczne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramo-
wanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Aplikacje, 
oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarza-
nia i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, 
Oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie 
elektronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie 
blogów, Fotografie cyfrowe do pobrania, Czytniki książek cy-
frowych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy da-
nych, Elektroniczne katalogi, Oprogramowanie umożliwiają-
ce utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie umożliwia-
jące przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji 
o produktach i usługach konsumenckich, Oprogramowanie 
umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie recenzji, reko-
mendacji i rankingów produktów i usług osób trzecich, 
16 Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Gazety, 
Dzienniki, Periodyki, magazyny, Czasopisma drukowane, 
Książki, Serie książek, poradniki, Podręczniki, Słowniki, Afisze, 
Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, Ulotki, 
Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, Plany, Na-
klejki, Nalepki, Znaczki, Plakietki papierowe, Obwoluty, Opa-
kowania książek, Oprawy książek, Papier do owijania książek, 
Podpórki do książek, Zakładki do książek, Plakaty, Prospekty, 
Rysunki, Skorowidze, Koperty, Kartki okolicznościowe, Bilety 
i kupony papierowe, Torby papierowe, Torby na prezenty, 
Torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, Biurowe 
i upominkowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Długopisy i pióra, Ołówki, Pod-
stawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra 
i ołówki, Materiały instruktażowe, szkoleniowe i do naucza-
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nia z wyjątkiem aparatów, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usługi w za-
kresie reklamy prasowej, Produkcja reklam, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i re-
klam, Wynajmowanie nośników reklamowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów re-
klamowych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż 
detaliczną dla członków, Usługi związane ze sprzedażą arty-
kułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, 
magazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, 
map, planów, kart pocztowych, kalendarzy, Usługi tworzenia 
i zarządzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i systema-
tyzowania danych i informacji do komputerowych baz da-
nych, Usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych 
i informacji w komputerowych bazach danych, Usługi wy-
szukiwania danych i informacji w komputerowych bazach 
danych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Katalogowanie informacji o towarach i usługach, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i sys-
tematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy komputera, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie sprze-
daży za pośrednictwem programów lojalnościowych i mo-
tywacyjnych dla klientów, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, Usługi w zakresie promocji sprze-
daży na rzecz osób trzecich, Promowanie sprzedaży za po-
średnictwem artykułów promocyjnych w książkach, gaze-
tach, periodykach, na blogach internetowych, portalach in-
ternetowych i w mediach społecznościowych, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem programów rabatowych, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart 
i kuponów rabatowych, Zarządzanie programem rabato-
wym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek 
na towary i usługi przez korzystanie z rabatów, Usługi w za-
kresie analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku 
i opinii publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii 
publicznej, Usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz ksią-
żek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet, 
czasopism oraz książek dla osób trzecich, Organizowanie wy-
staw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlo-
wych, Usługi współpracy z blogerami, Usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych 
usług, 38 Usługi internetowego serwisu informacyjnego, Za-
pewnianie dostępu do treści, stron internetowych, portali 
i blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, Umożliwianie wielu użytkownikom do-
stępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmo-
wych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za po-
średnictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usłu-
gi udostępniania portali internetowych o książkach i literatu-
rze, zawierających opinie i recenzje książek oraz oceny czy-
telników, Usługi udostępniania portali internetowych zwią-
zanych kulturą, sztuką, rozrywką, literaturą, książkami, Komu-
nikacja za pośrednictwem blogów on-line, Usługi udostęp-
niania internetowego forum dyskusyjnego, Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi udostęp-
niania komputerowych baz danych, Usługi przydzielania do-
stępu do baz danych, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usłu-
gi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 

Usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, Prze-
syłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, Usługi poczty elektronicznej, Transmisja progra-
mów telewizyjnych i radiowych, Przekazywanie on-line kar-
tek z życzeniami, Wymiana danych elektronicznych, Usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania pu-
blikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty 
reklamowe, usługi wydawania książek i audiobooków, Usługi 
wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, pe-
riodyków, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, Usłu-
gi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów druko-
wanych, usługi w zakresie publikowania i redagowania ksią-
żek, Usługi w zakresie publikowania czasopism, gazet, maga-
zynów, periodyków i tekstów innych niż teksty reklamowe, 
w tym w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobra-
nia, publikacje multimedialne i internetowe, Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, 
Organizowanie warsztatów szkoleniowych, Wypożyczanie 
gazet, czasopism, magazynów i książek, Usługi bibliotek 
elektronicznych, Usługi w zakresie organizowania, produkcji, 
przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, roz-
rywkowych, kulturalnych i sportowych, Organizowanie i pro-
wadzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i tar-
gów w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczyn-
nych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 
zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wyda-
rzeń i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i roz-
rywkowych, Organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscy-
tów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania 
i wręczania nagród, Przyznawanie nagród w dziedzinie lite-
ratury, Usługi pisania blogów, Publikowanie recenzji, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Pro-
dukcja nagrań audio i video, Produkcja multimedialna, Reali-
zacja nagrań audiowizualnych, Usługi fotograficzne, Fotogra-
fika artystyczna, Usługi fotoreportaży, Usługi reporterskie, 
Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, spor-
towych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypo-
czynku i rekreacji, Usługi związane z rozrywką, Udostępnia-
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
Doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych 
usług.

(210) 526076 (220) 2021 03 12
(731) WYDAWNICTWO EDIPRESSE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dark BOOK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Publikacje teksto-
we, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, 
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Publikacje ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, 
Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci książek, gazet, magazy-
nów, czasopism, periodyków, poradników, Publikacje druko-
wane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publi-
kacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycz-
nych i magnetycznych, Książki audio, Książki dźwiękowe, 
Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Na-
grania dźwiękowe i audiowizualne, Kasety, Płyty, Pliki graficz-
ne i muzyczne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramo-
wanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Aplikacje, 
oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarza-
nia i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, 
Oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie 
elektronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie 
blogów, Fotografie cyfrowe do pobrania, Czytniki książek cy-
frowych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy da-
nych, Elektroniczne katalogi, Oprogramowanie umożliwiają-
ce utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie umożliwia-
jące przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji 
o produktach i usługach konsumenckich, Oprogramowanie 
umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie recenzji, reko-
mendacji i rankingów produktów i usług osób trzecich, 
16 Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Gazety, 
Dzienniki, Periodyki, Magazyny, Czasopisma drukowane, 
Książki, Serie książek, poradniki, Podręczniki, Słowniki, Afisze, 
Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, Ulotki, 
Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, Plany, Na-
klejki, Nalepki, Znaczki, Plakietki papierowe, Obwoluty, Opa-
kowania książek, Oprawy książek, Papier do owijania książek, 
Podpórki do książek, Zakładki do książek, Plakaty, Prospekty, 
Rysunki, Skorowidze, Koperty, Kartki okolicznościowe, Bilety 
i kupony papierowe, Torby papierowe, Torby na prezenty, 
Torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, Biurowe 
i upominkowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Długopisy i pióra, Ołówki, Pod-
stawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra 
i ołówki, Materiały instruktażowe, szkoleniowe i do naucza-
nia z wyjątkiem aparatów, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usługi w za-
kresie reklamy prasowej, Produkcja reklam, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i re-
klam, Wynajmowanie nośników reklamowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów re-
klamowych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż 
detaliczną dla członków, Usługi związane ze sprzedażą arty-
kułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, 
magazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, 
map, planów, kart pocztowych, kalendarzy, Usługi tworzenia 
i zarządzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i systema-
tyzowania danych i informacji do komputerowych baz da-
nych, Usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych 
i informacji w komputerowych bazach danych, Usługi wy-
szukiwania danych i informacji w komputerowych bazach 
danych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Katalogowanie informacji o towarach i usługach, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i sys-
tematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy komputera, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie sprze-
daży za pośrednictwem programów lojalnościowych i mo-

tywacyjnych dla klientów, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, Usługi w zakresie promocji sprze-
daży na rzecz osób trzecich, Promowanie sprzedaży za po-
średnictwem artykułów promocyjnych w książkach, gaze-
tach, periodykach, na blogach internetowych, portalach in-
ternetowych i w mediach społecznościowych, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem programów rabatowych, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart 
i kuponów rabatowych, Zarządzanie programem rabato-
wym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek 
na towary i usługi przez korzystanie z rabatów, Usługi w za-
kresie analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku 
i opinii publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii 
publicznej, Usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz ksią-
żek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet, 
czasopism oraz książek dla osób trzecich, Organizowanie wy-
staw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlo-
wych, Usługi współpracy z blogerami, Usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych, 
38 Usługi internetowego serwisu informacyjnego, Zapew-
nianie dostępu do treści, stron internetowych, portali i blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, Umożliwianie wielu użytkownikom do-
stępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmo-
wych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za po-
średnictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usłu-
gi udostępniania portali internetowych o książkach i literatu-
rze, zawierających opinie i recenzje książek oraz oceny czy-
telników, Usługi udostępniania portali internetowych zwią-
zanych kulturą, sztuką, rozrywką, literaturą, książkami, Komu-
nikacja za pośrednictwem blogów on-line, Usługi udostęp-
niania internetowego forum dyskusyjnego, Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi udostęp-
niania komputerowych baz danych, Usługi przydzielania do-
stępu do baz danych, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usłu-
gi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 
Usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, Prze-
syłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, Usługi poczty elektronicznej, Transmisja progra-
mów telewizyjnych i radiowych, Przekazywanie on-line kar-
tek z życzeniami, Wymiana danych elektronicznych, Usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania pu-
blikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty 
reklamowe, usługi wydawania książek i audiobooków, Usługi 
wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, pe-
riodyków, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, Usłu-
gi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów druko-
wanych, usługi w zakresie publikowania i redagowania ksią-
żek, Usługi w zakresie publikowania czasopism, gazet, maga-
zynów, periodyków i tekstów innych niż teksty reklamowe, 
w tym w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobra-
nia, publikacje multimedialne i internetowe, Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, 
Organizowanie warsztatów szkoleniowych, Wypożyczanie 
gazet, czasopism, magazynów i książek, Usługi bibliotek 
elektronicznych, Usługi w zakresie organizowania, produkcji, 
przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, roz-
rywkowych, kulturalnych i sportowych, Organizowanie i pro-
wadzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i tar-
gów w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczyn-
nych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 
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zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wyda-
rzeń i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i roz-
rywkowych, Organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscy-
tów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania 
i wręczania nagród, Przyznawanie nagród w dziedzinie lite-
ratury, Usługi pisania blogów, Publikowanie recenzji, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Pro-
dukcja nagrań audio i video, Produkcja multimedialna, Reali-
zacja nagrań audiowizualnych, Usługi fotograficzne, Fotogra-
fika artystyczna, Usługi fotoreportaży, Usługi reporterskie, 
Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, spor-
towych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypo-
czynku i rekreacji, Usługi związane z rozrywką, Udostępnia-
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
Doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych 
usług.

(210) 526093 (220) 2021 03 15
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGY DRINK

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzu-
jące, Cydr bezalkoholowy, Wina bezalkoholowe, Soki, Bezal-
koholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Piwo, 33 Napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa), Cydr, Wino winogronowe, Wino 
owocowe, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające wino 
[szprycer].

(210) 526098 (220) 2021 03 15
(731) BNSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Bionessa
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, 8 Ręcz-
ne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt.

(210) 526106 (220) 2021 03 15
(731) INELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lumee Photocatalytic lonization - LPI
(510), (511) 11 Urządzenia do oczyszczania powietrza, Urzą-
dzenia do wentylacji.

(210) 526110 (220) 2021 03 16
(731) SZUTA SEBASTIAN, ZDROJEWSKI KAROL ESKA 

SPÓŁKA CYWILNA, Kościerzyna
(540) (znak słowny)
(540) ESKA SERWIS
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych.

(210) 526113 (220) 2021 03 15
(731) MRÓZ TYMOTEUSZ INFOGRAM, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) ZAKOPLAN
(510), (511) 35 Dystrybucja broszur reklamowych, dystry-
bucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich, usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych 
w globalnej sieci komputerowej, oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej w In-
ternecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, w mediach elektronicznych 
prezentacje towarów i usług, wynajem powierzchni rekla-
mowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni re-
klamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni 
reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamo-
wej w Internecie, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pokazy towarów dla 
celów reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyj-
nych, usługi w zakresie pokazów towarów, 39 Zwiedzanie 
turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji tu-
rystycznej, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi 
organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznej 
za pomocą komputera, usługa biura turystycznego w celu 
rezerwacji podróży, organizacja wycieczek, organizacja wy-
cieczek ze zwiedzaniem, organizacja wycieczek turystycz-
nych, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwie-
dzania, organizowanie wycieczek jednodniowych, organizo-
wanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek 
z przewodnikiem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
miasta, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, 
organizowanie zwiedzania miasta, usługi osobistych prze-
wodników turystycznych, usługi świadczone przez prze-
wodników turystycznych, usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, usługi w zakresie organizowania krótkich wycie-
czek, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz tu-
rystów, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, do-
radztwo w zakresie podróży, informacja turystyczna, organi-
zacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, 
organizacja i rezerwowanie wycieczek, udostępnianie infor-
macji turystycznych za pomocą komputera, świadczenie 
usług w zakresie informacji podróżnej, udzielanie informacji 
dotyczących podróży, udzielanie informacji turystycznych, 
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Inter-
netu, 41 Publikacje multimedialne, publikacja broszur, publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalenda-
rzy imprez, publikacja tekstów w postaci nośników elektro-
nicznych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą 
elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, publikowanie drukowanych materia-
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łów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowa-
nie dokumentów, publikowanie literatury instruktażowej, 
publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multi-
medialnych on-line, publikowanie plakatów, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast 
on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, pu-
blikowanie recenzji, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych, usługi pisania blogów, usługi pisania 
tekstów, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w za-
kresie publikacji map, usługi w zakresie publikacji przewod-
ników, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi wy-
dawnicze, wydawanie przewodników turystycznych, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.

(210) 526128 (220) 2021 03 16
(731) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MOTOLOCK
(510), (511) 6 Blokady kół, Blokady na koła pojazdów, Meta-
lowe blokady na koła, Metalowe blokady na koła pojazdów, 
Metalowe blokady na koła motocykli, 12 Urządzenia antykra-
dzieżowe do pojazdów drogowych, Urządzenia antykradzie-
żowe do motocykli.

(210) 526132 (220) 2021 03 15
(731) MATEJEK JAROSŁAW DEVSELITE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zajączek Uczy

(531) 03.05.01, 03.05.24, 03.05.26, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 
26.01.15

(510), (511) 41 Usługi w zakresie nauczania języków obcych, 
Nauczanie języków obcych.

(210) 526135 (220) 2021 03 15
(731) FREE MARIA JOLANTA, Woryty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK ZATOKA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.13
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, Pen-
sjonaty.

(210) 526146 (220) 2021 03 16
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)
(540) Piegołaki
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze 
ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe i energe-
tyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, chipsy 
[produkty zbożowej, Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, 
Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przypra-
wowy], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania 
na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron, Desery z muesli, Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych 
sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Go-
fry, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukierni-
czej, Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery [na ba-
zie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Keczup [sos], Koncen-
traty warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy 
czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do sma-
rowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofili-
zowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Ma-
jonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka 
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, 
Makaron [ciasto], Makaron gotowy, Makaron instant do go-
towania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron 
spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, 
Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, 
Muesli, Musy, Musztarda, Nielecznicze słodycze [wyroby 
cukierniczej, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Owsiane (Płatki -), Owsianka, Owsianka 
błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy - żyw-
ność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty 
czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierają-
ce orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty 
na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekola-
dy i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe 
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania 
na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęcz-
mienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, 
Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka 
czekoladowa, Polewy cukiernicze, Płatki z naturalnego ryżu, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe 
zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne 
do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Prepa-
raty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Preparaty zbo-
żowe, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produk-
ty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na ba-
zie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów 
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cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na ba-
zie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 
Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie 
z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski 
wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarza-
ne z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski 
z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski 
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoń-
ski (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzo-
ne płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające 
się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Pud-
dingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, ouiche, 
Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [goto-
we], Remulada, Risotto, Ryż, Składniki na bazie kakao do pro-
duktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie 
pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze 
(nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze  
[cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze nielecznicze, Sło-
dycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze 
słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słone herbatniki, Sło-
ne krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentra-
tów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cu-
kru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, 
Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko 
- kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos teriy-
aki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy 
curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowa-
nia, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie 
pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, 
Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sa-
łatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w pusz-
kach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające 
orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghet-
ti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy 
do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek 
zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granu-
lowanej, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, 
Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie skła-
dające się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, 
Suszony makaron, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Tacos 
[danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle 
ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie z owocami, 
Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniada-
niowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża 
przetworzone, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, 
Zbożowe (Płatki -), Żywność na bazie kakao.

(210) 526172 (220) 2021 03 17
(731) GAWĘDA RAFAŁ, BALON MARIUSZ RALTEK  

SPÓŁKA CYWILNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) alget
(510), (511) 9 Uchwyty samochodowe do telefonów, Etui 
na telefony komórkowe, Futerały na elektroniczne note-
sy, Kable audio, Kable do synchronizacji danych, Kable 
do transmisji danych, Kable interfejsowe do multimediów 
o wysokiej rozdzielczości, Kable interfejsu multimedialnego 
o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Kable USB, Kable 
wideo, Kable wykorzystywane w sieci Ethernet, Okablo-
wanie do komputerów, Okablowanie sieciowe, Przewody 

USB do telefonów komórkowych, Przewody świetlne USB, 
Złącza do kabli, Złącza kabli audio, Słuchawki z mikrofo-
nem do komunikacji, Złącza do telefonów komórkowych 
do pojazdów, Baterie dodatkowe do telefonów komórko-
wych, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfo-
nów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastoso-
wania z telefonami komórkowymi, Ciekłokrystaliczne folie 
ochronne do smartfonów, Etui na smartfony, Etui z klapką 
do telefonów komórkowych, Folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, Futerały do telefonów komórkowych z ma-
teriału lub z materiałów tekstylnych, Futerały do przenosze-
nia pagerów, Futerały do telefonów komórkowych ze skó-
ry lub z imitacji skóry, Futerały dopasowane do telefonów 
komórkowych, Futerały na telefony, Instalacje telefonicz-
ne do samochodów, Kijki do robienia selfie jako akcesoria 
do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (mono-
pody ręczne), Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła 
hartowanego, Paski do zegarków do przekazywania danych 
smartfonom, Pokrowce na smartfony, Stacje dokujące do te-
lefonów komórkowych, Stojaki dostosowane do telefonów 
komórkowych, Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchaw-
ki telefoniczne, Telefoniczne kable połączeniowe, Uchwyty 
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, 
Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty przystosowa-
ne do telefonów komórkowych, Zestawy do korzystania 
z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na biurko lub zestawy 
samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwia-
jące używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
Zestawy słuchawkowe do smartfonów, Zestawy słuchaw-
kowe do telefonów, Zestawy słuchawkowe do telefonów 
komórkowych, Bezprzewodowe routery USB, Ładowarki 
USB, Adaptery USB, Przewody do USB, Ładowarki, Ładowarki 
sieciowe, Ładowarki samochodowe, Ładowarki przenośne, 
Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki do smartfonów, 
Ładowarki do telefonów komórkowych, Szybkie ładowarki 
do urządzeń mobilnych, Ładowarki baterii do użytku z tele-
fonami, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku 
w pojazdach, Banki energii, Słuchawki stereofoniczne, Słu-
chawki, Słuchawki dokanałowe, Słuchawki bezprzewodo-
we, Słuchawki muzyczne, Zestawy słuchawkowe, Adaptery 
do słuchawek, Słuchawki do smartfonów, Zestawy słucha-
wek z mikrofonem, Słuchawki do aparatów telefonicznych, 
Słuchawki z redukcją hałasu, Adaptery, Adaptery telefonicz-
ne, Adaptery do wtyczek, Adaptery do łączenia urządzeń 
medialnych, Przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek 
elektrycznych, Kamery wideo, Kamery internetowe, Przekaź-
niki, Przekaźniki półprzewodnikowe, Słuchawki [douszne], 
Słuchawki douszne.

(210) 526174 (220) 2021 03 16
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM MOTORYZACJI

(531) 27.05.01, 29.01.07, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
związane ze sportem i kulturą.
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(210) 526175 (220) 2021 03 17
(731) GAWĘDA RAFAŁ, BALON MARIUSZ RALTEK  

SPÓŁKA CYWILNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) mobes
(510), (511) 9 Uchwyty samochodowe do telefonów, Etui 
na telefony komórkowe, Futerały na elektroniczne note-
sy, Kable audio, Kable do synchronizacji danych, Kable 
do transmisji danych, Kable interfejsowe do multimediów 
o wysokiej rozdzielczości, Kable interfejsu multimedialnego 
o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Kable USB, Kable 
wideo, Kable wykorzystywane w sieci Ethernet, Okablo-
wanie do komputerów, Okablowanie sieciowe, Przewody 
USB do telefonów komórkowych, Przewody świetlne USB, 
Złącza do kabli, Złącza kabli audio, Słuchawki z mikrofo-
nem do komunikacji, Złącza do telefonów komórkowych 
do pojazdów, Baterie dodatkowe do telefonów komórko-
wych, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfo-
nów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastoso-
wania z telefonami komórkowymi, Ciekłokrystaliczne folie 
ochronne do smartfonów, Etui na smartfony, Etui z klapką 
do telefonów komórkowych, Folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, Futerały do telefonów komórkowych z ma-
teriału lub z materiałów tekstylnych, Futerały do przenosze-
nia pagerów, Futerały do telefonów komórkowych ze skó-
ry lub z imitacji skóry, Futerały dopasowane do telefonów 
komórkowych, Futerały na telefony, Instalacje telefoniczne 
do samochodów, Kijki do robienia selfie jako akcesoria 
do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (mono-
pody ręczne), Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła 
hartowanego, Paski do zegarków do przekazywania da-
nych smartfonom, Pokrowce na smartfony, Stacje dokujące 
do telefonów komórkowych, Stojaki dostosowane do tele-
fonów komórkowych, Słuchawki do komunikacji zdalnej, 
Słuchawki telefoniczne, Telefoniczne kable połączeniowe, 
Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez 
użycia rąk, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony ko-
mórkowe, Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty przy-
stosowane do telefonów komórkowych, Zestawy do korzy-
stania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na biurko lub ze-
stawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umoż-
liwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
Zestawy słuchawkowe do smartfonów, Zestawy słuchaw-
kowe do telefonów, Zestawy słuchawkowe do telefonów 
komórkowych, Bezprzewodowe routery USB, Ładowarki 
USB, Adaptery USB, Przewody do USB, Ładowarki, Ładowarki 
sieciowe, Ładowarki samochodowe, Ładowarki przenośne, 
Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki do smartfonów, 
Ładowarki do telefonów komórkowych, Szybkie ładowarki 
do urządzeń mobilnych, Ładowarki baterii do użytku z tele-
fonami, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku 
w pojazdach, Banki energii, Słuchawki stereofoniczne, Słu-
chawki, Słuchawki dokanałowe, Słuchawki bezprzewodo-
we, Słuchawki muzyczne, Zestawy słuchawkowe, Adaptery 
do słuchawek, Słuchawki do smartfonów, Zestawy słucha-
wek z mikrofonem, Słuchawki do aparatów telefonicznych, 
Słuchawki z redukcją hałasu, Adaptery, Adaptery telefonicz-
ne, Adaptery do wtyczek, Adaptery do łączenia urządzeń 
medialnych, Przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek 
elektrycznych, Kamery wideo, Kamery internetowe, Prze-
kaźniki, Przekaźniki półprzewodnikowe, Słuchawki [douszne], 
Słuchawki douszne.

(210) 526180 (220) 2021 03 16
(731) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning

(531) 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe 
niealkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki i napoje wa-
rzywne, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje wzbo-
gacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje 
z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokalorycz-
ne, Woda mineralna [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje wzbo-
gacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje in-
stant, Lemoniady, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Soki 
gazowane, Soki owocowe, Soki warzywne, Smoothies, Soki 
ze świeżych owoców, Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Nektary owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholo-
we, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Woda litowa, Woda sodowa, Woda 
stołowa, Piwo.

(210) 526181 (220) 2021 03 16
(731) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) morning apple

(531) 01.15.09, 27.05.01
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe 
niealkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki i napoje wa-
rzywne, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje wzbo-
gacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje 
z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokalorycz-
ne, Woda mineralna [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje wzbo-
gacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje in-
stant, Lemoniady, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Soki 
gazowane, Soki owocowe, Soki warzywne, Smoothies, Soki 
ze świeżych owoców, Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Nektary owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholo-
we, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Woda litowa, Woda sodowa, Woda 
stołowa, Piwo.

(210) 526182 (220) 2021 03 16
(731) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) morning orange

(531) 01.15.09, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe 
niealkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki i napoje wa-
rzywne, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje wzbo-
gacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje 
z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokalorycz-
ne, Woda mineralna [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje wzbo-
gacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje in-
stant, Lemoniady, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Soki 
gazowane, Soki owocowe, Soki warzywne, Smoothies, Soki 
ze świeżych owoców, Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Nektary owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholo-
we, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Woda litowa, Woda sodowa, Woda 
stołowa, Piwo.

(210) 526183 (220) 2021 03 17
(731) ŚLĘCZEK ADAM JOGA U ŹRÓDEŁ, Kudowa Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) JOGA U ŹRÓDEŁ
(510), (511) 41 Usługi nauczania i praktykowania jogi, Or-
ganizowanie i prowadzenie zajęć jogi, nauczanie indy-
widualne jogi, nauczanie nauczycieli jogi, Organizacja 
i prowadzenie warsztatów jogi [szkolenie], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie kon-
certów gongów, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], organizacja i prowadzenie wyjazdów z jogą, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
kongresów lub sympozjów związanych z jogą lub zdro-
wym stylem życia, Udostępnianie informacji [aktualności] 
związanych z jogą, udostępnianie informacji [aktualności] 
związanych ze sportem, fitnessem, rekreacją, rozrywką lub 
zdrowym stylem życia, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych dotyczących jogi z udziałem osób, Organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych dotyczących 
sportu, fitnessu, rekreacji, rozrywki lub zdrowego stylu życia 
z udziałem osób, Organizowanie konkursów [joga, kultura, 
rekreacja, edukacja, rozrywka, zdrowy styl życia], Organi-
zowanie loterii, Usługi edukacyjne, rozrywkowe lub kultu-
ralne związane z jogą, sportem, fitnessem, rekreacją lub 
zdrowym stylem życia, Produkcja filmów, innych niż rekla-
mowe, Produkcja muzyczna, Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji elektronicznej, Publikowanie  
on-line elektronicznych książek lub czasopism, Publiko-
wanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Organizowanie imprez sportowych, kul-
turalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub związanych 
ze zdrowym stylem życia, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żą-
danie, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Inter-

necie, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, re-
kreacyjnego lub związanego z jogą, Dystrybucja filmów, 
Dystrybucja nagrań, Wypożyczanie materialnych nośników, 
na których utrwalono materiały audiowizualne, dźwiękowe 
lub wizualne, włączając płyty CD, Usługi trenera osobiste-
go [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi 
w zakresie komponowania muzyki, 44 Aromaterapia, Do-
radztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi doradz-
twa dietetycznego, fizjoterapia, Masaż, Usługi związane 
z medycyną alternatywną, Usługi psychologów, Usługi te-
rapeutyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 526215 (220) 2021 03 17
(731) ARS LONGA KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI 

I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH J. D. M. MAZUR  
SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S ARS LONGA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.01, 26.04.12, 26.04.18, 
29.01.13

(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi w zakresie remontów budynków, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi 
doradcze w zakresie remontów budynków, Restauracja 
budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór 
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów in-
żynierii wodno-lądowej, Nadzór budowlany, Usługi nad-
zoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad remon-
tami budynków, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, Nadzorowanie 
konstruowania budynków, Restaurowanie dzieł sztuki, 
Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja i odnowa dzieł 
sztuki, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Instala-
cja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów 
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, 
42 Usługi architektury wnętrz, Usługi w zakresie architek-
tury i projektowania wnętrz, Projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Usługi projekto-
wania, Poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], 
Ekspertyzy w zakresie technologii, Geologiczne (eksper-
tyzy -), Opracowywanie projektów budowlanych, Pro-
jektowanie budynków, Planowanie projektu, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowa-
nie projektów technicznych, Usługi w zakresie ekspertyz 
technologicznych, 44 Usługi ogrodnicze.

(210) 526223 (220) 2021 03 17
(731) K-M IMPORT KOŻUCHOWSKI-MARCINIAK  

SPÓŁKA JAWNA, Stara Łubianka
(540) (znak słowny)
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(540) FAIR PLAY TRUCK
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
on-line obejmujące: pojazdy, ciągniki siodłowe, samochody 
ciężarowe, przyczepy, naczepy, części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, części i akcesoria do naczep, części i akceso-
ria do przyczep, Reklama i usługi reklamowe, Usługi marke-
tingowe, Marketing internetowy, Usługi w zakresie marketin-
gu cyfrowego, Przetwarzanie i analiza danych biznesowych, 
37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, 
serwis i naprawa naczep, Konserwacja, serwis i naprawa 
części pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów mecha-
nicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych 
i części do nich, Serwisowanie pojazdów dostawczych, 
39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie czę-
ści pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem 
przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Transport i składowa-
nie towarów.

(210) 526227 (220) 2021 03 17
(731) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #inteligentnedachy

(531) 26.02.07, 26.11.22, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Elektryczne urządzenia pomiarowe, Maszyny i urządzenia 
do sondowania, Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, 
Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia testują-
ce, inne niż do celów medycznych, Urządzenia zdalnego ste-
rowania, Instalacje elektryczne, Aparatura do kontrolowania 
temperatury, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki, Przyrzą-
dy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru od-
ległości, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru 
wysokości, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 
Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy pomiarowe, Sygna-
lizacja świetlna lub mechaniczna, Tablice sygnalizacyjne, 
świetlne lub mechaniczne, Tablice sterownicze [elektrycz-
ność], Alarmy, Chipy [układy scalone], Cyfrowe termosta-
ty do kontroli warunków klimatycznych, Czarne skrzynki 
[rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujniki pie-
zoelektryczne, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
Densymetry, Densytometry, Diody świecące [LED], Ekrany 
projekcyjne, Ekierki pomiarowe, Elektrolizery, Elektroniczne 
tablice wyświetlające, Falomierze, Fotometry, Gazometry 
[urządzenia pomiarowe], Gęstościomierze, Komputery, Pro-
gramy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Pro-
gramy sterujące komputerowe, nagrane, Lepkościomierze, 
Liczniki, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki 
ilości, Wskaźniki poziomu wody, Wykrywacze [detektory],  
37 Budownictwo, Informacja o naprawach, Instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, Konsultacje budowlane, 
Układanie kabli, Usługi doradztwa budowlanego, Uszczelnia-
nie budynków.

(210) 526242 (220) 2021 03 17
(731) PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCH! i ACH!

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.04
(510), (511) 30 Ciasta, tosty i chleby.

(210) 526247 (220) 2021 03 17
(731) RECFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RECFOOD
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Biura pośrednictwa pracy, Rekrutacja perso-
nelu, Badania rynkowe.

(210) 526257 (220) 2021 03 18
(731) US4US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UNIPAN
(510), (511) 9 Aparatura telemetryczna, Aparatura wzy-
wająca, Aparatura fotograficzna, Aparatura sygnalizacyjna, 
Aparatura łącznościowa, Aparatura telewizyjna, Aparatura 
łączeniowa [elektryczna], Interaktywna aparatura wideo, 
Laboratoryjna aparatura optyczna, Aparatura topograficz-
na [optyczna], Aparatura topograficzna [elektroniczna], 
Przenośna aparatura komunikacyjna, Aparatura zabezpie-
czająca przed upadkiem, Regulatory poziomu [aparatura 
elektryczna], Aparatura do kondycjonowania energii, Apa-
ratura do powiększania [fotografia], Aparatura interfejsowa 
do komputerów, Aparatura optyczna na podczerwień, Apa-
ratura kontrolna [energia elektryczna], Aparatura do odczy-
tywania kart, Aparatura do komunikacji sieciowej, Aparatu-
ra do kontrolowania temperatury, Aparatura elektroniczna 
do zdalnego sterowania, Aparatura kontrolna do zarządzania 
siecią, Aparatura i przyrządy dla chemii, Urządzenia sumują-
ce [aparatura do liczenia], Aparatura do odtwarzania obrazu 
wideo, Aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, 
Aparatura do monitorowania poziomu cieczy, Aparatura 
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urzą-
dzenia do gromadzenia elektryczności, Aparatura i urządze-
nia do przełączania energii elektrycznej, Aparatura nadawcza 
i odbiorcza do nadawania radiowego, Diagnostyczna apara-
tura testująca, inna niż do celów medycznych, Elektronicz-
na aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Aparatura do nadawania i odbierania do nada-
wania długodystansowego, Aparatura i urządzenia do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Czujniki 
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pomiarowe, Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, 
Urządzenia i instrumenty pomiarowe, Elektryczne urządze-
nia kontrolne, Elektroniczne systemy kontrolne, Monitoru-
jące urządzenia kontrolne [elektryczne], Elektryczne tablice 
kontrolne, Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia rentge-
nowskie do celów przemysłowych, Aparaty rentgenowskie 
nie do celów medycznych, Sprzęt do tomografii rentge-
nowskiej do użytku naukowego, Urządzenia wytwarzające 
promienie rentgenowskie [inne niż do celów medycznych], 
Urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenow-
skich, nie do celów medycznych, Ultradźwiękowe urządze-
nia pomiarowe, Detektory ultradźwiękowe [niemedyczne], 
Ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do celów labo-
ratoryjnych, Sondy ultradźwiękowe, inne niż do celów me-
dycznych, Ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne, inne 
niż do celów medycznych, Ultradźwiękowe czujniki do wy-
krywania obiektów stosowane w pojazdach, 10 Aparatura 
dentystyczna, elektryczna, Aparatura do radioterapii, Ultra-
dźwiękowa aparatura medyczna, Galwaniczna aparatura te-
rapeutyczna, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Aparatura 
medyczna wspomagająca oddychanie, Aparatura do zabie-
gów fizjoterapeutycznych, Aparatura do analizy krwi, Liczniki 
pulsu [aparatura medyczna], Aparatura do terapii akupresu-
rą, Aparatura elektroniczna do użytku medycznego, Apara-
tura do monitorowania znieczulenia ogólnego, Aparatura 
skanująca do celów medycznych, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura analityczna do celów me-
dycznych, Elektroniczna aparatura monitorująca do użytku 
medycznego, Aparatura do analiz do celów medycznych, 
Aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów 
medycznych, Aparatura medyczna do leczenia chorób 
układu oddechowego, Aparatura do badań genetycznych 
do celów medycznych, Aparatura i instalacje do wytwarza-
nia promieni rentgenowskich do celów medycznych, Fizjolo-
giczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, Dia-
gnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, 
Rentgenowski sprzęt diagnostyczny, Dentystyczne urządze-
nia rentgenowskie, Medyczne urządzenia rentgenowskie, 
Analizatory rentgenowskie do użytku medycznego, Promie-
nie rentgenowskie [Aparatura i instalacje do wytwarzania -] 
do celów medycznych, Sprzęt do tomografii rentgenowskiej 
do użytku medycznego, Przyrządy rentgenowskie do ana-
lizy strukturalnej do użytku medycznego, Ultradźwiękowe 
medyczne urządzenia diagnostyczne, Ultradźwiękowe przy-
rządy diagnostyczne do celów leczniczych, Urządzenia ul-
tradźwiękowe do użytku medycznego w diagnostyce, Urzą-
dzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań 
medycznych.

(210) 526263 (220) 2021 03 17
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Agro na obcasach
(510), (511) 9 Czytniki kart elektronicznych, Magnetycz-
ne karty płatnicze, Kodowane karty lojalnościowe, Katalogi 
[elektryczne lub elektroniczne], Publikacje elektroniczne, 
Karty mikroprocesorowe, Czytniki kart chipowych, Czytniki 
kart pamięci, Terminale komputerowe do celów bankowych, 
Kodowane karty magnetyczne, Oprogramowanie dla ban-
kowości, Kodowane karty płatnicze, Publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, Karty debetowe kodowane magnetycznie, 
Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazy-

nów, Czytniki kart, Publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach komputerowych, Kodowane karty plastikowe, 
Czytniki kart kodowanych magnetycznie, Karty kredyto-
we, 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, Usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakre-
sie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp 
do komputerowych baz danych, Dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlo-
wych on-line, Dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach 
handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, Usługi outsourcingu w za-
kresie zarządzania relacjami z klientami, Opracowywanie 
informatorów gospodarczych, Zarządzanie kosztami opieki 
zdrowotnej, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Opracowywanie i rozpowszech-
nianie aktualizowanych raportów rynkowych związanych 
z sektorem rolno-spożywczym oraz podażą i popytem 
środków, narzędzi i urządzeń stosowanych na rynku upraw 
i w hodowli zwierząt, Udzielanie informacji biznesowych 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Usługi 
prognozowania cen na rynkach rolno-spożywczych, Dostar-
czanie informacji biznesowych i handlowych on-line, Udo-
stępnianie informacji handlowych, Usługi aukcyjne dotyczą-
ce rolnictwa, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji staty-
stycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności go-
spodarczej, Marketing i doradztwo w zakresie komercjalizacji 
produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz produktów 
przetwórstwa rolno-spożywczego, 36 Zarządzanie ryzy-
kiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie gruntami, Transfer 
funduszy, Doradztwo związane z emeryturami, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Doradz-
two w zakresie kart kredytowych, Aktuariat, Usługi wymiany 
walut, Home banking, Sprawdzania zdolności kredytowej, 
Doradztwo dotyczące pożyczek, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Zarządzanie 
papierami wartościowymi, Zarządzanie finansami w biznesie 
związanym z gospodarką rolno-spożywczą, ogrodnictwem 
i hodowlą, Zarządzanie finansowe rachunkami pieniężny-
mi, Faktoring, Zarządzanie aktywami finansowymi, Usługi 
bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, 
Zarządzanie finansami, Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, 
Weryfikacja czeków, Zarządzanie finansowe za pośrednic-
twem Internetu, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Orga-
nizowanie inwestycji dla rolnictwa, Finansowanie inwestycji 
dla rolnictwa, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje] oraz 
inwestycyjne dla rolnictwa, Usługi pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie zaso-
bami gotówkowymi, Bankowość elektroniczna, Usługi ubez-
pieczeniowe, Doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, 
Usługi finansowe związane z emeryturami, Usługi kredyto-
we, Zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, Zarządzanie 
stratami finansowymi, Zarządzanie finansowe funduszami, 
Usługi funduszy zapomogowych, Usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące funduszy emerytalnych, Administrowanie fun-
duszami i inwestycjami, Zarządzanie ryzykiem cenowym, 
Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Zarządzanie 
kasą zapomogową, Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, 
Usługi zarządzania majątkiem, Usługi w zakresie oceny zdol-
ności kredytowej, Usługi zarządzania kredytami, Pozyski-
wanie kapitału, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, 
Zarządzanie zbywalnymi papierami wartościowymi, 38 Udo-
stępnianie specjalistycznych komputerowych baz danych, 
Udostępnianie on-Iine interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Zapewnianie odbioru informacji poprzez łączność satelitar-
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ną i przez Internet, Umożliwianie dostępu użytkownikom 
do globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie elektro-
nicznych tablic ogłoszeń on-line do przesyłania wiadomo-
ści pomiędzy użytkownikami komputerów, Przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, Udostępnianie on-line 
satelitarnych zdjęć map nawożenia oraz obrazów pól w ce-
lach optymalizacji ich nawożenia, Transmisja plików danych, 
plików audio, wideo i multimedialnych, mianowicie plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Zapew-
nianie dostępu do platform i portali w Internecie, Transmisja 
podkastów, 41 Edukacja w zakresie produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej, Edukacja, szkolenia i treningi związane z ochroną 
środowiska i natury, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
Doradztwo szkoleniowe i w zakresie doskonalenia zawodo-
wego pracowników zatrudnionych w sektorze rolno-spo-
żywczym, Organizowanie i prowadzenie wydarzeń o charak-
terze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów i warsztatów, Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Multimedialne wydania 
czasopism, magazynów i publikacji elektronicznych, Udo-
stępnianie filmów on-line [nie do pobrania], Udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej.

(210) 526276 (220) 2021 03 18
(731) STANKIEWICZ JAN WINCENTY ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

GUMOWEGO STARGUM, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stargum

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Mieszanki gumowe do celów przemysłowych, 
Elastomery termoplastyczne, Mieszaniny termoplastyczne, 
Żywice termoplastyczne [nieprzetworzone], 17 Granulki gu-
mowe, Wióry lub granulki gumowe używane jako pokrycia 
placów zabaw, Wytłaczane granulki polistyrenowe, Granu-
lowane odpady gumowe, Granulat z kauczuku po recyklin-
gu, Kauczuk syntetyczny, Kauczuk syntetyczny w postaci 
granulek, Nieutwardzony kauczuk syntetyczny do użytku 
w produkcji, Kauczuk syntetyczny w postaci beli, Kauczuk 
syntetyczny w postaci bloczków, Kauczuk syntetyczny 
do użytku w produkcji, Wytłaczane granulki polistyrenowe 
do uszczelniania, Granulki gumy zmieszanej z lepiszczem 
poliuretanowym, Mieszanki termoplastyczne w formie 
granulek do użytku w produkcji, Termoplastyczne żywice 
elastomerowe w postaci granulek do użytku w produkcji, 
Żywice sztuczne w postaci granulek do użytku w produkcji 
[półprodukty], Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci 
granulek do użytku w produkcji, Guma syntetyczna, Guma 
pochodząca z recyklingu, Materiały wyściełające z gumy 
lub tworzyw sztucznych, Materiały wyściełające z gumy, 
Wypełniacze izolacyjne, Materiały do wypełniania, Materiały 
wypełniające z gumy, Obrobiona guma w postaci proszku, 
będąca surowcem, Uszczelki do użytku motoryzacyjnego, 

Tuleje gumowe osłaniające części maszyn, Tuleje gumowe 
do osłony części maszyn, Zderzaki amortyzujące gumowe, 
Zawory klapowe gumowe, Liny gumowe, Uszczelki gumo-
we, Przewody gumowe, Pierścienie gumowe, Korki gumowe, 
Zatyczki gumowe, Linki gumowe, Odboje gumowe, Amorty-
zatory gumowe do maszyn przemysłowych, Amortyzujące 
gumowe podkładki sprężyste do maszyn przemysłowych, 
Ograniczniki gumowe, Podkładki gumowe chroniące sworz-
nie, Podkładki gumowe [inne niż do kranów na wodę], Pod-
kładki sprężyste gumowe amortyzujące wstrząsy do maszyn 
przemysłowych, Produkty gumowe do izolacji elektrycznej, 
Półprzetworzone termoplastyczne żywice polimerowe 
do użytku w produkcji, 19 Gumowe płytki podłogowe, Na-
wierzchnie z granulatu gumowego stosowane na bezpiecz-
nych placach zabaw, Nawierzchnie z granulatu gumowego 
stosowane na placach zabaw dla dzieci, Nawierzchnie z gra-
nulatu gumowego stosowane na placach zabaw, Płytki gu-
mowe, Podłogi gumowe.

(210) 526286 (220) 2021 03 18
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ITOPRIGAST
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 526311 (220) 2021 03 18
(731) DIVINGPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiViNg PRO POLSKIE CENTRUM NURKOWE

(531) 01.15.21, 02.01.14, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.14, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 39 Organizacja podróży oraz wycieczek tury-
stycznych, Usługi świadczone przez przewodników tury-
stycznych, Usługi biur podróży i biur wycieczkowych, Usłu-
gi planowania podróży, Usługi rezerwacji biletów/miejsc 
na podróże i wycieczki, Czarterowanie/wynajem pojazdów 
lądowych, powietrznych i wodnych, Usługi w zakresie za-
pewniania informacji turystycznych oraz dotyczących po-
dróży, Obsługa bagaży pasażerów, Obsługa naziemna pasa-
żerów, Usługi transportowe, Tworzenie ofert pakietowych 
na usługi turystyczne, Doradztwo w dziedzinie podróży 
i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, Wynajem urzą-
dzeń do nurkowania ratowniczego, Wypożyczanie kombine-
zonów do nurkowania, Wypożyczanie dzwonów nurkowych 
[kesony], Wypożyczanie skafandrów nurkowych, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe 
związane ze sportem, Udostępnianie sprzętu sportowego, 
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Usługi sportowe, Świadczenie usług związanych z rekreacją 
wodną, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sporto-
wych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Usługi trenerskie, Na-
uka nurkowania, Organizowanie pokazów nurkowania, Wy-
pożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie sprzętu 
sportowego do nurkowania, Usługi szkoleniowe dotyczące 
nurkowania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowa-
nia, Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie 
gier w zakresie nurkowania, Organizacja i prowadzenie kur-
sów nurkowych.

(210) 526312 (220) 2021 03 18
(731) DIVINGPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiViNg PRO AKADEMIA NURKOWANIA

(531) 02.01.14, 26.04.05, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 
01.15.21

(510), (511) 39 Organizacja podróży oraz wycieczek tury-
stycznych, Usługi świadczone przez przewodników tury-
stycznych, Usługi biur podróży i biur wycieczkowych, Usłu-
gi planowania podróży, Usługi rezerwacji biletów/miejsc 
na podróże i wycieczki, Czarterowanie/wynajem pojazdów 
lądowych, powietrznych i wodnych, Usługi w zakresie za-
pewniania informacji turystycznych oraz dotyczących po-
dróży, Obsługa bagaży pasażerów, Obsługa naziemna pasa-
żerów, Usługi transportowe, Tworzenie ofert pakietowych 
na usługi turystyczne, Doradztwo w dziedzinie podróży 
i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, Wynajem urzą-
dzeń do nurkowania ratowniczego, Wypożyczanie kombine-
zonów do nurkowania, Wypożyczanie dzwonów nurkowych 
[kesony], Wypożyczanie skafandrów nurkowych, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe 
związane ze sportem, Udostępnianie sprzętu sportowego, 
Usługi sportowe, Świadczenie usług związanych z rekreacją 
wodną, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sporto-
wych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Usługi trenerskie, Na-
uka nurkowania, Organizowanie pokazów nurkowania, Wy-
pożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie sprzętu 
sportowego do nurkowania, Usługi szkoleniowe dotyczące 
nurkowania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowa-
nia, Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie 
gier w zakresie nurkowania, Organizacja i prowadzenie kur-
sów nurkowych.

(210) 526313 (220) 2021 03 18
(731) REIMANN-FURMANEK URSZULA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NAUTILUS PEARL
(510), (511) 43 Motele, Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy 
gościnne, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego 

dla gości, Usługi hoteli i moteli, Usługi pensjonatów, Usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjaz-
dami i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Krótkoterminowy 
wynajem przestrzeni biurowej, Organizacja przyjęć wesel-
nych [miejsca], Wynajem pomieszczeń na uroczystości to-
warzyskie, Udostępnianie sal konferencyjnych, Bary, Imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Ofero-
wanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [żyw-
ność i napoje], Organizowanie bankietów, Restauracje sa-
moobsługowe, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 44 Solaria, Udo-
stępnianie wanien do gorących kąpieli, Usługi gabinetów 
odchudzania, Usługi manicure i pedicure, Usługi opalania 
natryskowego, Usługi saun, Usługi solarium, Usługi w zakre-
sie kuracji odchudzających, Aromaterapia, Fizjoterapia, Ma-
saż, Talasoterapia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Udostęp-
nianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów 
rehabilitacji zdrowotnej, Usługi w zakresie medytacji, Usługi 
w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie odchudzania.

(210) 526315 (220) 2021 03 18
(731) KARCZ KAMIL, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Greenspot

(531) 05.03.13, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Szklarnie z metalu, Szklarnie będące nierucho-
mymi konstrukcjami metalowymi, 19 Niemetalowe konstruk-
cje szklarni, 37 Budowa szklarni, 44 Usługi związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 526320 (220) 2021 03 19
(731) Z.S.E. OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka
(540) (znak słowny)
(540) FOKUS
(510), (511) 9 Elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynko-
we i podtynkowe, wyłączniki elektryczne natynkowe i pod-
tynkowe podświetlane, wyłączniki elektryczne natynkowe 
i podtynkowe, Jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, 
krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe wy-
łączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalnego 
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych 
w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znaj-
dującymi się w budynku instalacjami.

(210) 526322 (220) 2021 03 18
(731) SABARA DAWID REHA-CARE, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) REHACARE
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towa-
rów jak: urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia 
do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycz-
nej, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilita-
cyjnych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
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Usługi skupu sprzętu do rehabilitacji medycznej, 37 Kon-
serwacja sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i sprzętu 
medycznego, Naprawa i konserwacja instrumentów, urzą-
dzeń i sprzętu medycznego, 39 Wypożyczanie wózków in-
walidzkich, 44 Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Wypożycza-
nie sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie sprzętu medyczne-
go, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, Wypo-
życzanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdro-
wia, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn 
i aparatury medycznej, Wypożyczanie urządzeń i instalacji 
w dziedzinie technologii medycznej, Wypożyczanie prze-
nośnych urządzeń sanitarnych, Wypożyczanie instalacji sa-
nitarnych.

(210) 526323 (220) 2021 03 19
(731) ZHERMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JOKER
(510), (511) 9 Elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe 
i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynko-
we i podtynkowe, wyłączniki elektryczne natynkowe i pod-
tynkowe podświetlane, wyłączniki elektryczne natynkowe 
i podtynkowe, Jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, 
krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe wy-
łączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalnego 
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych 
w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znaj-
dującymi się w budynku instalacjami.

(210) 526352 (220) 2021 03 18
(731) DR. PETCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COUNTRY&NATURE

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych, Napoje dla 
zwierząt domowych, Artykuły do żucia dla zwierząt domo-
wych, w tym kości do żucia dla psów, Kości jadalne dla psów, 
Suchary dla psów, Preparaty spożywcze dla zwierząt domo-
wych, Dodatki do żywności dla zwierząt domowych dla ce-
lów niemedycznych.

(210) 526372 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URSUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo), 
Antracyt, Benzyna, Benzyna ciężka, Benzyna ciężka ze smoły 
węglowej, Benzyna lekka, Brykiety drzewne, Brykiety węglo-
we, Brykiety z torfu (paliwo), Cerezyna (oczyszczony ozoke-

ryt), Ciecze chłodząco-smarujące, Denaturat, Dodatki nie-
chemiczne do paliwa, Drewno opałowe, Energia elektrycz-
na, Gaz generatorowy (gaz czadnicowy), Gazy do oświetla-
nia, Grafit smarujący, Hubka [podpałka], Knoty do lamp, 
Knoty do świec, Koks, Lanolina stosowana do produkcji ko-
smetyków, Lignit, Ligroina, Łój, Mazut, Miał węglowy [pali-
wo], Mieszaniny pochłaniające kurz, Mieszanki do wiązania 
pyłu do zamiatania, Nafta, Oleina, Olej do oświetlania, Olej 
kostny do celów przemysłowych, Olej napędowy, Olej rybi 
niejadalny, Olej rycynowy do celów przemysłowych, Olej 
rzepakowy do celów przemysłowych, Olej słonecznikowy 
do celów przemysłowych, Olej ze smoły węglowej, Oleje 
do farb, Oleje do konserwacji murów, Oleje do konserwacji 
skór, Oleje do smarowania, Oleje do tkanin, Oleje silnikowe, 
Oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], Ole-
je zwilżające, Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], Pali-
wa, Paliwa mineralne, Paliwo benzenowe, Paliwo gazowe, 
Paliwo na bazie alkoholu, Paliwo na bazie ksylenu, Paliwo 
oświetleniowe, Paliwo w postaci brykietów, Paliwo z bioma-
sy, Parafina, Podpałki, Podpałki drewniane do zapalania, 
Podpałki papierowe do zapalania, Preparaty pochłaniające 
pył, Preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywiera-
niu przyborów kuchennych, Przeciwpoślizgowe preparaty 
do pasów, Ropa naftowa, Ropa naftowa, surowa lub rafino-
wana, Rozpylone mieszanki paliwowe, Smar do skór, Smary, 
Smary do broni, Smary do konserwacji skór, Smary do pa-
sów, Smary przemysłowe, Stearyna, Środki do usuwania 
pyłu, Światełka nocne [świeczki], Świece, Świece zapacho-
we, Tłuszcz do obuwia, Tłuszcz wełniany, Tłuszcze do sma-
rowania, Torf [paliwo], Wazelina do celów przemysłowych, 
Węgiel, Węgiel do fajek wodnych, Węgiel drzewny [paliwo], 
Węgiel jako paliwo, Wosk [surowiec], Wosk do nart, Wosk 
do oświetlania, Wosk do pasów, Wosk karnauba, Wosk prze-
mysłowy, Wosk pszczeli, Wosk pszczeli stosowany w produk-
cji kosmetyków, Wosk ziemny [ozokeryt], Zestalone gazy 
[paliwo], 6 Altany konstrukcje z metalu, Aluminium [glin], 
Armatura metalowa do przewodów do sprężonego powie-
trza, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na dro-
gach metalowe, Barierki ochronne metalowe dla kolei, Ba-
ryłki [beczki] metalowe, Baseny kąpielowe [konstrukcje me-
talowe], Belki stropowe metalowe, Biały metal, Blacha (opa-
kowania blaszane z białej -), Blacha [płyty arkusze], Blacha 
stalowa cienka, Blokady na koła pojazdów, Boazeria metalo-
wa, Bochny pudlarskie [metalurgia], Boje cumownicze me-
talowe, Bolce metalowe do butów, Bramki wejściowe koło-
wrotowe, Bramy metalowe, Brąz, Brąz (nagrobki z -), Brąz 
(wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcuchy dla -), Cermetale 
[spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy metalowe, Chrom 
(Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowane pręty metalo-
we, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem 
czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe rynny meta-
lowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki metalowe, Da-
chy (pokrycia -) metalowe, Deflektory kominowe metalowe, 
Doki pływające do cumowania statków metalowe, Drabiny 
metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, Drobne wy-
roby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut aluminiowy, Drut 
kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], Drut 
ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych [ z wyjątkiem 
drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwierania -) nie-
elektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, 
Dystrybutor woreczków na psie odchody, mocowane, z me-
talu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwony 
i dzwonki, Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, 
Dźwigary metalowe, Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki prze-
ciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalo-
we, Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa [sta-



Nr  ZT19/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

niol], Folie metalowe do zawijania i pakowania, Foremki 
do lodu metalowe, Formy, Formy odlewnicze metalowe, 
Galenit (ruda -), Gałki [uchwyty] metalowe, German (Ge), 
Glucyn [beryl], Groby metalowe, Gwoździe, Gwoździe z sze-
roką główką [ćwieki], Gzymsy (formy, odlewy -) metalowe, 
Gzymsy metalowe, Hafn [celt]Haki do wieszania kotłów me-
talowe, Haki do wieszania ubrań, metalowe, Haki wspinacz-
kowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], Harmonijkowe drzwi 
z metalu, Ind (In), Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stoso-
wane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, 
Kabiny telefoniczne metalowe, Kable metalowe nieelek-
tryczne, Kadm, Kajdanki, Kanalizacja (rury rozgałęźne do -) 
metalowe, Kapsle do butelek metalowe, Kasetki na pienią-
dze [metalowe lub niemetalowe], Kasy pancerne, Kasy pan-
cerne [metalowe lub niemetalowe], Klamki do drzwi meta-
lowe, Klamry [zaciski] metalowe, Klamry pasów maszyno-
wych, metalowe, Klatki (metalowe -) dla dzikich zwierząt, 
Kłódki, Kobalt surowy [metal], Kolanka do rur metalowe, Ko-
lejki linowe naziemne (wyposażenie metalowe dla na-
wierzchni -), Kołki do ścian, metalowe, Kołki metalowe, Kołki 
metalowe do butów, Kołnierze metalowe, Kominowe trzony 
metalowe, Kominy metalowe, Konstrukcje metalowe, Kon-
strukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], 
Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe 
[budownictwo], Korkowanie (kapsle do -) metalowe, Kostka 
brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kosze samowyładow-
cze [niemechaniczne] metalowe, Kotwice, Kowadła, Kowa-
dła [przenośne], Kółka metalowe do kluczy, z metali nieszla-
chetnych, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Krany, 
kurki do beczek metalowe, Kratownice [kładki] metalowe, 
Kratownice metalowe, Kraty metalowe, Krucyfiksy z metali 
nieszlachetnych, inne niż biżuteria, Kształtki rurowe rozgałę-
zieniowe metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Limo-
nit, Liny kolejek napowietrznych, Liny metalowe, Liny stalo-
we, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla bu-
downictwa, Lodowiska [konstrukcje metalowe], Lut [twardy] 
(stopy na -), Lut ze srebra, Lut ze złota, Lutowanie (drut do -) 
metalowy, Lutowanie [twarde] (pręty do -) metalowe, Łań-
cuchy metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, 
Łóżka (kółka samonastawne do -) metalowe, Łubki [nakładki 
stykowe] do szyn, Łupki płytki dachowe (zaczepy do -) me-
talowe, Łuszczone pręty metalowe, Magnez (Mg), Mangan 
(Mn), Maszty [słupy] metalowe, Maszty ze stali, Materiały 
konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe do budowy 
szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe do budownic-
twa, metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszyno-
wych metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów ru-
rowych, metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale 
nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, Metale samo-
zapalne, Metale w formie sproszkowanej [metale sproszko-
wane], Metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, 
Metalowe bransoletki identyfikujące, Metalowe butle [po-
jemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, 
Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Meta-
lowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi składane, Metalowe 
kanistry, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe klipsy 
do zamykania torebek, Metalowe klucze, Metalowe kołatki 
do drzwi, Metalowe kosze dachowe do użytku w budow-
nictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe maszty flago-
we do trzymania w rękach, Metalowe materiały konstrukcyj-
ne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Metalo-
we opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub drzew, 
Metalowe płytki ścienne, Metalowe [podziałki] przegrody, 
Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia 
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
Metalowe pokrycia dachów, Metalowe rampy dla pojazdów, 
Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływowe, Meta-

lowe ruszty do kominków, Metalowe taborety ze schod-
kiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia 
do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające 
drzwi, Metalowe wieszaki na torby, Metalowe wsporniki 
do mebli, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasuwy 
do drzwi, Miedź (drut z -) nieizolowany, Miedź (pierścienie z -), 
Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zaprawy (ka-
stry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, metalo-
we, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalowe -), 
Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, Nakrętki 
śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski napręża-
jące], Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Na-
prężanie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z metalu [pu-
ste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [chomątka] 
metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], 
Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, Nie-
elektryczne dzwonki do drzwi z metalu, Nieelektryczne 
urządzenia do otwierania okien, Nieelektryczne urządzenia 
do zamykania okien, Nikiel (Ni), Niob (Nb), Nity metalowe, 
Nowe srebro, Numery domów nieświecące, metalowe, 
Obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze 
do beczek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy do szy-
bów naftowych metalowe, Obudowy grobów metalowe, 
Odrzwia metalowe, Ograniczniki drzwiowe metalowe, 
Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okiennice 
metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny 
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Okna metalowe, 
Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, 
Okucia do drzwi metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Oku-
cia do trumien metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) me-
talowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Oku-
cia metalowe do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalo-
we, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, Ołów 
surowy lub półprzetworzone, Opiłki metalowe, Osłony 
do rur metalowe, Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Oścież-
nice metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, Palety 
do transportu wewnętrznego metalowe, Palety załadowcze 
metalowe, Palniki metalowe, Panele akustyczne metalowe, 
Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Pier-
ścienie gwintowane, Pierścienie metalowe, Platformy prefa-
brykowane metalowe, Platformy wyrzutni rakietowych, me-
talowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Płytki metalowe 
do użytku w budownictwie, Płytki podłogowe metalowe, 
Płyty chodnikowe metalowe, Płyty do drzwi metalowe, Pły-
ty kotwiące, Płyty metalowe, Płyty pamiątkowe metalowe, 
Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, 
metalowe, Podkowy (gwoździe, hufnale do -), Podłogi meta-
lowe, Pojemniki [kasety, paki] metalowe, Pojemniki do pako-
wania metalowe, Pojemniki do przechowywania kwasów 
metalowe, Pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego 
powietrza metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowa-
nie, transport], Pojemniki na paliwo płynne metalowe, Po-
jemniki pływające metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, 
Pokrycia metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do wła-
zów metalowe, Pomniki metalowe, Posrebrzane stopy cyny, 
Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogro-
dzeniowe metalowe, Pręty stalowe walcowane na gorąco, 
Pręty stalowe wyższej jakości, Progi metalowe, Prowadnice 
do drzwi przesuwnych [ z metalu], Przenośne struktury me-
talowe, Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Prze-
wody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyj-
nej, Przewody wodociągowe, metalowe, Ptaszarnie [kon-
strukcje metalowe], Pudełka z metali nieszlachetnych, Pu-
łapka na dziką zwierzynę [sidła], Puszki do konserw, metalo-
we, Raki [wyroby żelazne do wspinaczki], Rolety zewnętrzne 
metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], Ru-
chome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, Rudy 



52 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2021

metali, Rurociągi zasilające metalowe, Rurowe (przewody -) 
metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe metalowe, 
Ruszty beleczkowe [ w paleniskach otwartych], Rygle do kla-
mek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okiennych, Rygle 
okienne metalowe, Schody (obudowy -) metalowe, Sejfy 
elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe dla wa-
gonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umieszczone 
przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na na-
rzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych metalo-
we, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy konstruk-
cyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne, 
metalowe, Smarowniczki, Snopy (wiązadła do -) metalowe, 
Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nieszla-
chetnych, Stajnie metalowe, Stal (rolet ze -), Stal lana [stali-
wo], Stal surowa lub półprzetworzone, Statuetki z metali 
nieszlachetnych, Stele nagrobne metalowe, Stemple [pod-
pory] metalowe, Stojaki do beczek metalowe, Stop łożysko-
wy, Stopnie schodów metalowe, Stopy stali, Sufity, metalo-
we, Sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna metalowa, 
Szalunki do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe, 
Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety konstrukcyjne 
cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety metalowe [bu-
downictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali 
nieszlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki 
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe 
[budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby 
do łączenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice 
rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne nieświecące 
i niemechaniczne metalowe, Tabliczki identyfikacyjna meta-
lowe, Tace metalowe, Tantal [metal], Taśma stalowa, Taśmy 
do związywania metalowe, Tombak, Trampoliny metalowe, 
Tubingi (obudowy -) metalowe, Tytan (Ti), Uliczne kanały 
ściekowe metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki (poru-
szane wiatrem -) metalowe, Uszczelki metalowe, Wanad (V), 
Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla ptaków 
metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrow-
skazy [kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wią-
zadła metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), Wsporni-
ki metalowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalo-
we, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalo-
we, Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe 
do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do po-
jemników metalowe, Zamknięcia do pudełek metalowe, Za-
mknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], 
Zasuwy do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] 
metalowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, 
Zawiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki 
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawo-
ry do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe 
metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) 
do betonu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektrycz-
ne], Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, 
Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, 
Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotni-
ce kolejowe, Żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], 
Żelazo (rudy -), Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, 
Żelazotytan, Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzero-
bione, Żyłki do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane 
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezyn-
fekcyjnych, Alternatory [generatory prądu przemiennego], 
Aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty 
do oczyszczania acetylenu, Automaty do sprzedaży, Auto-
matyczne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrę-
towego, Awaryjne generatory prądotwórcze, Betoniarki, 
Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części ma-
szyn], Chłodnice do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry 
do silników, Części hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czo-

py [części maszyn], Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie 
złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [czę-
ści maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do druku 
3D, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, 
Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Do-
jarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne 
niż do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowe-
rów, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybu-
tory wodoru dla stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], 
Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki 
zębatkowe, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektro-
mechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, Elek-
tryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, 
Elektryczne mopy parowe, Elektryczne narzędzia do ostrze-
nia krawędzi nart, Elektryczne otwieracze do puszek, Elek-
tryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne so-
kowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, 
Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne 
urządzenia do otwierania okien, Elektryczne urządzenia 
do spawania, Elektryczne urządzenia do zamykania okien, 
Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodar-
stwa domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elek-
tryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], 
Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry 
[części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzo-
nego powietrza, do silników, Formy [części maszyn], Frezar-
ki, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, 
Garnki kondensacyjne [części maszyn], Gaźniki, Gąsienice 
gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, 
Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn górni-
czych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn 
i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe 
będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice gu-
mowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Genera-
tory elektryczności, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice 
cylindrów do silników, Głowice wiertarskie [części maszyn], 
Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrętek], Hydrauliczne 
urządzenie do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenie 
do otwierania okien, Hydrauliczne urządzenie do zamykania 
okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, Imaki do narzędzi 
do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego 
odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kon-
densacyjne, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, 
Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable sterownicze do ma-
szyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, Kamienie młyń-
skie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klisze dru-
karskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Kolektory 
wydechowe do silników, Koła garncarskie, Koła maszyn, Koła 
szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki [przędzenie], Koło-
wroty [do wyciągania], Kombajny zbożowe, Kondensatory 
pary [części maszyn], Konwertory dla stalowni, Konwertory 
katalityczne, Konwertory paliwa do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, Koparki jednoczerpakowe mecha-
niczne, Kopyta szewskie [części maszyn], Korbowody 
do maszyn, motorów i silników, Korby [części maszyn], Ko-
ronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyładowcze me-
chaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki [części 
maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów pończoszniczych, 
Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], Kurki 
spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne [ma-
szyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], 
Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy na-
pędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne 
niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części ma-
szyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, 
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Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automatycz-
nym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory przemy-
słowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm 
przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla od-
lewnictwa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włó-
kiennictwa, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budo-
wy torów kolejowych, Maszyny do cerowania, Maszyny 
do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wyci-
nania skóry, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Ma-
szyny do filtrowania, Maszyny do fotoskładu, Maszyny 
do glazurowania, Maszyny do grawerowania, Maszyny 
do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Maszyny 
do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszy-
ny do montażu rowerów, Maszyny do mycia butelek, Maszy-
ny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do naciągu rakiet 
do tenisa, Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, 
Maszyny do napełniania butelek, Maszyny do obrębiania, 
Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, 
Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obróbki skóry, Maszy-
ny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny 
do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny do oplatania, 
Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszy-
ny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny 
do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cukru, Maszyny 
do produkcji masła, Maszyny do produkcji papieru, Maszyny 
do produkcji sznurka, Maszyny do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, Maszyny do przetwórstwa metali, Maszyny 
do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulowania [nasta-
wiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny do smołowa-
nia, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny do ste-
reotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sierści u zwie-
rząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, Maszyny 
do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do upra-
wiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania 
odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów przemysło-
wych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysa-
nia powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, 
Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamykania bu-
telek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, Maszyny 
drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektromecha-
niczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiarskie, 
Maszyny górnicze, Maszyny i urządzenia do czyszczenia 
[elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania dywanów, 
elektryczne, Maszyny kopiące rowy [pługi], Maszyny kruszą-
ce, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężone 
powietrze, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny 
podziałowe, Maszyny przemysłowe do produkcji papiero-
sów, Maszyny rolnicze, Maszyny rozpylające, Maszyny ssące 
do celów przemysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny wy-
dmuchowe, Maszyny drukarskie, Maźnice [części maszyn], 
Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy 
do warsztatów tkackich, Mechanizmy napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Mechanizmy sterownicze do ma-
szyn i silników, Membrany do pomp, Miechy [części ma-
szyn], Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne 
do celów domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [czę-
ści maszyn], Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty 
pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcz-
nie, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, 
inne niż o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego 
inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [ma-
szyny], Młyny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe 
do maszyn do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia 
ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, 
inne niż o napędzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne 
do przewodów giętkich, Nicielnice tkackie, Nitownice [ma-

szyny], Noże [części maszyn], Noże elektryczne, Nożyce 
elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [części maszyn], Obra-
biarki, Obrotowe prasy drukarskie, Obrotowe prasy parowe 
do tkanin, przenośne, Obudowy [części maszyn], Obudowy 
łożysk do maszyn, Odkurzacze, Odpowietrzacze [odgazo-
wywacze] wody zasilającej, Odtłuszczacze [maszyny], Okła-
dziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, Okrawarki, 
Osie do maszyn, Osłony maszyn, Osprzęt kotłów maszyno-
wych, Ostrza [części maszyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza 
do sieczkarni, Oszczędzacze paliwa do silników, Pakowarki, 
Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski 
klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pasy do podnośników, 
Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy do silników, 
Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, Pier-
ścienie smarujące [części do maszyn], Pierścienie tłokowe, 
Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety 
[narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety dozujące klej, 
elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Płucz-
karki, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki 
cierne hamulca, inne niż do pojazdów, Pływające punkty 
produkcji, przechowywania i załadunku [FPSO], Pneuma-
tyczne urządzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne 
urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia 
do zamykania drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia okien, Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Po-
dajniki [części maszyn], Podajniki papieru [drukarstwo], Po-
dajniki taśmy klejącej [maszyny], Podgrzewacze wody [czę-
ści maszyn], Podnośniki [dźwigi], Podnośniki [urządzenia], 
Podnośniki do wagonów kolejowych, Podnośniki pneuma-
tyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi narciarskie, Podstawy 
[statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] elektrycz-
ne, Pompki napowietrzające do akwariów, Pompy [części 
maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pompy basenowe 
do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji grzew-
czych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone powietrze, 
Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samonastawne, 
Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodo-
wych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarownicze, 
Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane monetą, 
Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Pra-
sy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typogra-
ficzne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, Pro-
wadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, 
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, 
Przecinarki [obrabiarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze 
[kotły], Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekład-
nie do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, 
Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, 
Przesiewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie 
(instalacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrzą-
dy do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do prze-
noszenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrzą-
dy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy za-
ładunkowe, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory 
[części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regu-
latory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników 
elektrycznych, Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty prze-
mysłowe, Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkiele-
tów, inne niż do celów medycznych, Rozdrabniacze [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Rozdrabniarki kuchenne, elek-
tryczne, Rozpylacze do ścieków, Rozruszniki nożne do mo-
tocykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
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[części maszyn], Separatory para-olej [odolejacze pary], 
Sieczkarnie, Siewniki [maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do po-
duszkowców, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki hydrauliczne, Silniki lotnicze, Silniki na sprężone 
powietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Silniki parowe, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita 
[maszyny lub części maszyn], Składarki [drukarstwo], Skra-
placze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie 
biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], 
Smarownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, 
Spawarki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, 
Sprężarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła 
wałów [maszyny], Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, 
Ssawki do odkurzaczy, Sterowniki do wind, Sterowniki hy-
drauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatyczne 
do silników i maszyn, Stojany [statory], Stoły do maszyn, Sto-
ły do pił [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewa-
nia], Suwnice pomostowe, Szczotki [części maszyn], Szczotki 
do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki prądnic, 
Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części maszyn], 
Szpule do krosien tkackich, Szycie (Maszyny do -), Śrubokrę-
ty elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części 
maszyn], Świece zapłonowe do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Świece żarowe do silników Diesla, 
Tamborki do maszyn hafciarskich, Taśmy przylepne do kół 
pasowych, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłoki do amor-
tyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki 
do silników, Tokarki, Torby do odkurzaczy, Transportery 
pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Tur-
biny, inne niż do pojazdów lądowych, Turbosprężarki, Tym-
pany [części maszyn drukarskich], Ubijaczki elektryczne 
do użytku domowego, Ubijaki elektryczne, Uchwyty [części 
maszyn], Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty wier-
tarskie [części maszyn], Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia 
do czyszczenia parowe, Urządzenia do korkowania butelek, 
Urządzenia do malowania, Urządzenia do mycia naczyń sto-
łowych, Urządzenia do napowietrzania napojów, Urządze-
nia do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania 
parkietów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowa-
dzania tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypuł-
kowania [maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządze-
nia do wulkanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, 
Urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia 
do zbierania i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elek-
tromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządze-
nia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych, 
Urządzenia mechaniczne do nawijania, Urządzenia odka-
mieniające do kotłów, Urządzenia podnośnikowe, Urządze-
nia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia 
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, Urządzenia 
wiertnicze, pływające lub niepływające, Urządzenia zapło-
nowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
Walcarki, Walce do walcarki, Walce drogowe, Wałki drukar-
skie do maszyn, Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Wały rozrządcze do silników pojaz-
dów, Wciągarki do sieci [rybołówstwo], Wciągniki [wielo-
krążki], Wentylatory do silników, Węże do odkurzaczy, Wial-
nie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszyny] do celów prze-
mysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne elektryczne, Wiesza-
ki [części maszyn], Wirówki do mleka/śmietany, Wkłady 
do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne niż do pojazdów 
lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwacze paliwa do sil-
ników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, Wykończarki 
[maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wy-
tłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Zamiatarki dro-

gowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników, Zawory [części 
maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], Zawory ci-
śnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części maszyn], 
Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrze-
blarki, Złącza uszczelniające [części silników], Zmotoryzowa-
ne kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie maszto-
we, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzędzia], Broń 
biała [ boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], 
Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręczne], Dia-
menty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, Dłuta 
gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeźbiar-
skie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczelnia-
nia, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziurka-
cze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspandery 
[narzędzia ręczne], Elektryczne urządzenia do zaplatania 
włosów, Etui na maszynki do golenia, Frezy [narzędzia], Gra-
bie [narzędzia], Grabie do bunkrów [golf], Grzebienie, zgrze-
bła [narzędzia ręczne], Grzechotki [narzędzia ręczne], Gwin-
townice [narzędzia ręczne], Gwintownice ramkowe pierście-
niowe, Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Igły do tatuaży, 
Igły grawerskie, Imadła, Imadła stołowe [przyrządy ręczne], 
Kadzie odlewnicze [narzędzia ręczne], Kastety, Kątowniki 
[narzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia 
ręczne], Koparki do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szew-
skie [narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzę-
dzia], Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do wa-
rzyw, obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, 
Kurki [narzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lo-
kówki, Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyż-
ki, Łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce 
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny 
kuchenne, Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzy-
żenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelek-
tryczne, Miechy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, 
Mieszadła do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], 
Młotki awaryjne, Młotki do groszkowania, Młotki drewniane 
[przyrządy ręczne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitowni-
cze [narzędzia], Młoty kowalskie (dwuręczne), Moździerze 
do tłuczenia [narzędzia ręczne], Napinacze drutu i taśm 
metalowych [narzędzia ręczne], Narzędzia do dziurkowania 
biletów, Narzędzia do skórowania zwierząt, Narzędzia 
do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], Narzędzia do wy-
ciągania gwoździ, Narzędzia do zbierania owoców [narzę-
dzia ręczne], Narzędzia formierskie, Narzędzia ogrodnicze 
o napędzie ręcznym, Narzędzia ręczne do usuwania izolacji 
z drutu, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Narzędzia 
rolnicze, obsługiwane ręcznie, Narzędzia rytownicze [narzę-
dzia ręczne], Narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], Na-
rzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Nitownice [narzędzia 
ręczne], Noże, Noże ceramiczne, Noże do krojenia mięsa, 
[Noże do otwierania ostryg, [Noże do otwierania wina, Noże 
do pizzy, nieelektryczne, Noże do podcinania kopyt [narzę-
dzia ręczne], Noże do tapet, Noże do usuwania rybich łusek, 
Noże do warzyw, Noże kowalskie, Noże kuchenne do obie-
rania, Noże myśliwskie, Noże ogrodnicze do przycinania ro-
ślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki do okuli-
zowania roślin, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub 
nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzędzia ręczne], Obie-
raczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, Obsługiwane ręcz-
nie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcznych, Opielacze 
ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Oprawki do rozwierta-
ków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], Osełki do ostrze-
nia, Osełki do ostrzenia kos, |Oskardy, kilofy, Ostrza [broń], 
Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] do strugów, Ostrza 
nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze do puszek [nieelektrycz-
ne], Pałki policyjne, Paski skórzane do ostrzenia, Pasy na na-
rzędzia, Pęsety do depilacji, Pierścienie do kos, Pilniczki kar-
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tonowe ze szmerglem, Pilniki [narzędzia], Pilniki do paznok-
ci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki igłowe, Pilśniarki 
[narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], Piły [narzędzia ręcz-
ne], Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [narzędzia ręczne], Pi-
stolety do uszczelniania, Pistolety ręczne do wytłaczania 
masy uszczelniającej, Pochwy do mieczy, Pogrzebacze, Po-
lerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Pompki 
ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcznym, Przebijaki 
[narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia ręczne], Prze-
dłużacze do korb do gwintowników, Przybory do depilacji, 
elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze do drzew, Przy-
cinarki do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia rur, Przyrządy 
do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przyrządy do ostrze-
nia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy do strzyżenia 
[ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przyrządy do tatu-
owania, Przyrządy do znakowania żywego inwentarza, Przy-
rządy tnące [narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], 
Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], Ręczne krajalni-
ce do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, 
Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze do warzyw, 
Rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], Rozwier-
taki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Sekatory, Sier-
paki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skrobaki [narzę-
dzia ręczne}, Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe [narzę-
dzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple do wy-
palania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Strugi, 
Strugi kątniki, Szable, Szczypce do rozdrabniania mięsa, 
Szczypce do skracania knotów [nożyczki], Szczypce płaskie, 
Szczypce, kleszcze, Szmerglowe tarcze ścierne, Szpachelki 
dla artystów, Szpachle [narzędzia ręczne], Szpachle do mie-
szania farb, Szpadle [narzędzia], Szpikulce do lodu, Szpryce 
do rozpylania środków owadobójczych, Sztućce, Sztućce 
stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztylety, Szufelki do monet, 
Szydła, Śrubokręty, nieelektryczne, Świdry, Świdry [narzę-
dzia ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], 
narzędzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki 
do siekania mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Topor-
ki, Topory ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory 
rzeźnicze, Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, 
Uchwyty do pił, Urządzenia do karbowania włosów [kar-
bownice], Urządzenia do laserowego usuwania włosów, 
inne niż do celów medycznych, Urządzenia do przekłuwa-
nia uszu, Urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrzą-
dy], Urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Wi-
delce, Widelce do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły 
[narzędzia ręczne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [czę-
ści narzędzi ręcznych], Wiertła do drążenia [części narzędzi 
ręcznych], Wybijaki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wy-
drążacze do owoców, Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski 
ciesielskie i bednarskie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, 
Zestawy do manicure, Zestawy do manicure, elektryczne, 
Zestawy do pedicure, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne 
nieelektryczne], Żelazka do karbowania [gofrowania], Żelaz-
ka do wosku [narzędzia szewskie], Żyletki, 9 Adaptory elek-
tryczne, Aerometry, Akceleratory cząstek, Aktynometry, 
Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory, elektryczne, Alar-
my, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwiękowe, Alarmy 
pożarowe, Alidady [części składowe przyrządów optycz-
nych], Alkoholomierze, Amperomierze, Analizatory powie-
trza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Anemometry, 
Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura do destylacji do ce-
lów naukowych, Aparatura do kontrolowania temperatury, 
Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura i przyrządy 
dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Aparaty fotogra-
ficzne, Aparaty rentgenowskie do celów medycznych, Apa-
raty tlenowe do pływania podwodnego, Apertometry 
[optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, Artykuły 

optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], Automaty biletowe, Automatyczne sekretarki, Au-
tomatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach 
pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, 
Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Baterie 
anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów 
elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie 
słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochipy, Bio-
metryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, naświetlone, 
Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki telesko-
powe do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do bro-
ni palnej, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, 
Cewki elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem 
DNA, Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronogra-
fy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie 
fotograficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyfrowe stacje 
meteorologiczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warun-
ków klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne 
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czuj-
niki parkowania do pojazdów, Czujniki piezoelektryczne, 
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów 
kreskowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dalmie-
rze [odległościomierze], Densymetry, Densytometry, Diody 
elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], 
Diody świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnali-
zacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki do biletów, 
Drukarki komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedzia-
ny izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [prze-
wody] telegraficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dyna-
mometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dys-
ki magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe 
do węży pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
Dzwonki alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania 
do telefonów komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, 
Dźwigniowe wagi przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku 
z komputerami, inne niż do gier wideo, Ekierki pomiarowe, 
Ekrany [fotografia], Ekrany fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, 
Ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, Ekrany wi-
deo, Elektrolizery, Elektroniczne breloki do kluczy będące 
pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki na to-
warach, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Elek-
troniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne pióra [ekra-
nopisy], Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi 
ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektro-
niczne terminarze osobiste, Elektroniczne tłumacze kieszon-
kowe, Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektro-
niczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instru-
mentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciwwła-
maniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia po-
miarowe, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, 
Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, Etui na okulary, Etui 
na smartfony, Falomierze, Film kinematograficzny, naświe-
tlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy rysunkowe animowa-
ne, Filtry do masek dc oddychania, Filtry do użytku w foto-
grafii, Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, Flary ra-
townicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, Folie ochron-
ne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystoso-
wane do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotome-
try, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Galwa-
nometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia pomiarowe], 
Geodezyjne taśmy miernicze, Grafika do pobrania do telefo-
nów komórkowych, Gęstościomierze, Głośniki, Gniazdka 
elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów komórko-
wych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grzechotki sy-
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gnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzętami ho-
dowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania 
psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Hologra-
my, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów 
geodezyjnych, Igły gramofonowe, Inkubatory dla kultur 
bakteryjnych, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Instala-
cje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interak-
tywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekra-
nami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, 
Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe 
do silników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory 
kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, 
Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodpor-
ne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone 
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy dla ce-
wek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligent-
ne [karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń 
do gier wideo, Kasety wideo, Kaski dojazdy konnej, Kaski 
ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody, 
Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia, 
Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Kla-
wiatury komputerowe, Klepsydry (czasomierze], Klucze 
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania 
kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, Koce ra-
tunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane identyfikacyjne 
bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, 
Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, Kombinezo-
ny ochronne dla lotników, Komory dekompresyjne, Komór-
ki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy po-
miarowe], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery 
cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przeno-
śne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory 
optyczne, Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne 
[urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy ga-
lenitu [detektory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [are-
ometry], Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry [mle-
komierze], Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe 
do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotogra-
fia], Lampy elektronowe, Lampy elektronowe próżniowe 
[radio], Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, nie do ce-
lów medycznych, Lasery, nie do celów medycznych, Latar-
nie magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, 
Lepkościomierze, Liczniki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki 
obrotów, Liczydła, Liny sondujące, Logi [instrumenty pomia-
rowe], Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [optyka], Lustra do kon-
troli pracy, Ładowarki do baterii, Ładowarki do papierosów 
elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne 
[przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne, Łodzie ratun-
kowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magne-
tofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Mane-
kiny do symulacji zderzeń, Manekiny reanimacyjne [przyrzą-
dy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia kom-
puterowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszty 
do anten bezprzewodowych, Maszyny do liczenia I sorto-
wania pieniędzy, Maszyny faksymilowe, Maszyny I urządze-
nia do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na prze-
wody instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mechani-
zmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, Me-
gafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury na-
ukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki 
do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, Miarki kra-

wieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki sygnału 
satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mi-
kroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele głowy do szko-
leń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], Modemy, Moni-
tory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt kompute-
rowy], Monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Morskie sondy [radarowe lub ultradźwię-
kowe], Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje 
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki 
[telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Na-
klejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Nakolanniki 
dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków ochron-
nych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słucha-
wek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne do przewodów 
elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku, 
Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Numeryczne wy-
świetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczewki] do astrofo-
tografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiektywy do selfie, 
Obiektywy powiększające, Obudowy głośników, Ochrania-
cze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze zębów, 
Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronniki prze-
pięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefo-
niczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe kami-
zelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Od-
twarzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbesto-
wa do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodpor-
na, Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ognio-
odporna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elek-
tryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki 
logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary prze-
ciwsłoneczne, Omomierze, Okulary inteligentne, Okulary 
ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepienio-
we, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, 
Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Opro-
gramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramo-
wanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub 
do pobrania, optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki 
danych, Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], 
Oscylografy, Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony 
do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osłony obiekty-
wów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony 
przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, 
Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwie-
tlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogowe, Page-
ry radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, 
Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Par-
kometry, Paski do telefonów komórkowych, Pasy balastowe 
do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń 
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do pod-
pierania ciała podczas podnoszenia ciężarów, Paszporty 
biometryczne, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece 
do użytku laboratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Pirome-
try, Plandeki ochronne, Planimetry, Platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki mu-
zyczne do pobierania, Plotery, Płytki dla układów scalonych, 
Płyty do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, 
Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy 
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z kom-
puterem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki 
na szkła kontaktowe, Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, 
Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce 
do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, 
Polarymetry, Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarni-
cze, Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] 
kabli elektrycznych, Powłoki do identyfikacji przewodów 
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elektrycznych, Poziomnice alkoholowe, Poziomnice rtęcio-
we, Półprzewodniki, Prędkościomierze do pojazdów, Pro-
bówki, Procesory centralne, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania), Programy komputerowe nagra-
ne, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Projektory, 
Projektory wideo, Prostowniki, Próżniomierze, Pryzmaty 
[optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe auto-
matyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory 
(elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, 
Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki 
elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, 
Przezrocza [fotografia], Przyciski do dzwonków, Przykładnice 
pomiarowe, Przyłbice do spawania, Przyrządy do kosmogra-
fii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przyrządy do po-
miarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru odległości, 
Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy do po-
miaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrzą-
dy do pomiaru wysokości, Przyrządy do siedzenia aktywno-
ści do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania tempe-
ratury, Przyrządy do wyznaczania azymutu, Przyrządy 
i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy matematycz-
ne, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy nawigacyjne, 
Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy 
zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszenio-
mierze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity roz-
dzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], 
Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [od-
biorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofo-
nowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry 
do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory 
[elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory na-
pięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, 
Regulatory świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi 
[w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowa-
nia powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony 
przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla 
nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rentge-
nowskimi do celów przemysłowych, [Rękawice do ochrony 
przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kierunku wia-
tru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do telepre-
zencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki 
dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem 
do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów 
naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sekstansy, Sfero-
metry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulato-
rowe, Skrzynki rozgałęźne (elektryczność), Słuchawki [zakła-
dane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchaw-
ki telefoniczne, Smartfony, Soczewki do okularów, Soczewki 
korekcyjne (optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, 
Sondy do celów naukowo-badawczych, Spektrografy, Spek-
troskopy, Sprawdziany do pomiarów gwintów, Sprzęgacze 
[urządzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, 
Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 
Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Stacje taśm magnetycznych dla kompute-
rów, Stateczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy 
do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, 
Stojaki przystosowane do laptopów, Stoliki miernicze 
[przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, Styki elektryczne, 
Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotogra-
ficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja 
świetlna lub mechaniczna, Sygnały mgłowe, niewybucho-
we, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symulatory do ste-
rowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, Szafy roz-

dzielcze [elektryczność], Szalki Petriego, Szklane obudowy 
do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznur-
ki do okularów, Szpule (fotografia), Śruby mikrometryczne 
do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sygnały 
świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Tablice 
rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektrycz-
ność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odbla-
skowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom 
drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Ta-
śmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefonicz-
ne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodo-
we, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromp-
tery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Terminale 
do kart kredytowych, Termohigrometry, Termometry 
nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów, Tłumi-
ce, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby 
do noszenia komputerów, Totalizatory, Transformatory elek-
tryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Transpon-
dery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunkowe, Triody, 
Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elektrycznych, 
Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], Układy sca-
lone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycz-
nych, Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy 
żywności, Urządzenia do automatycznego kierowania 
do pojazdów, Urządzenia do cięcia filmów, Urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia do desty-
lacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji pod-
czerwieni, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia do fer-
mentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototele-
grafii, Urządzenia do głosowania, Urządzenia do komunika-
cji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania, Urzą-
dzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizo-
wania dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, Urzą-
dzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządze-
nia do nauczania, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urzą-
dzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 
[MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, Urządzenia do oddychania, 
inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia do odma-
gnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia do od-
twarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, 
Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru 
prędkości [fotografia], Urządzenia do powiększania [fotogra-
fia], Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządze-
nia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do regulowania ko-
tłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległo-
ści, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia od-
bitek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, 
Urządzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwię-
ku, Urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, Urządze-
nia do wyważania, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], 
Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sy-
gnałami, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego stero-
wania zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne 
do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządze-
nia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, 
nie do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do astro-
nomii, Urządzenia i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrzą-
dy do ważenia, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, 
Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia 
Jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, Urzą-
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dzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia 
katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, 
Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia krawieckie 
do zaznaczania rąbków, Urządzenia monitorujące. Inne niż 
do celów medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojaz-
dów [komputery pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóce-
niowe [elektryczność], Urządzenia radiologiczne do celów 
przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia tele-
komunikacyjne w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, 
Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Urzą-
dzenia wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia 
wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpieczające przed 
promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycz-
nych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące 
masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi łazien-
kowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, 
Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościomie-
rze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], Wi-
zjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźni-
ki elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźni-
ki nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki 
prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki elektrycz-
ne, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywa-
cze fałszywych monet, Wykrywacze przedmiotów metalo-
wych do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyła-
dowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, 
Wyłączniki samoczynne, Wysokościom i erze, Wyzwalacze 
migawki [fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, 
Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy pomiarowe], 
Zaciski do nosa dla nurków i pływaków, Zakraplacze do od-
mierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, 
Zamki elektryczne, Zatyczki do uszu do nurkowania, Zawory 
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], 
Zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, Ze-
garki inteligentne, Zegary kontrolne [czasomierze rejestrują-
ce], Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, Zespoły przewodów elektrycznych do samo-
chodów, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy 
soczewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elek-
trycznych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmienia-
cze automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki 
[stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub 
mechaniczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne 
świetlne, Znaki, świecące, 11 Abażury do lamp, Agregaty kli-
matyzacyjne, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria z szamoty 
do piekarników, Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kra-
nów, Aparatura destylacyjna, Aparatura do fumigacji, 
nie do celów medycznych, Aparatura do suszenia [odwad-
niania], Aparatura do suszenia paszy, Aparatura i instalacje 
chłodnicze, Aparaty do suszenia słodu, Armatura bezpie-
czeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Arma-
tura do kąpieli parowych, Armatura do pieców, Armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bez-
pieczeństwa do przewodów gazowych, Armatura regula-
cyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Armatura 
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Auto-
matyczne instalacje do transportu popiołu, Baterie miesza-
jące do rur wodociągowych, Bidety, Bojlery gazowe, Bojlery, 
inne niż części maszyn, Chłodnice do pieców, Chłodnicze 
instalacje do tytoniu, Chłodnie, Chłodziarki do wina, elek-
tryczne, Chromatografy do celów przemysłowych, Ciśnie-
niowe zbiorniki wody, Czajniki elektryczne, Czołówki, Czyste 
komory [instalacje sanitarne], Deski sedesowe, Dmuchawy 
kominowe, Dozowniki środków odkażających w toaletach, 

Dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadnia-
jące], Dymowe kanały, Dywany podgrzewane elektrycznie, 
Dźwigary do ładowania pieców, elektryczne maszynki 
do produkcji ucieranych ciastek ryżowych, do celów domo-
wych, Elektryczne ogrzewacze stóp, Elektryczne płyty ku-
chenne, Elektryczne podgrzewacze do butelek do karmie-
nia, Elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, Elek-
tryczne zaparzacze do kawy, Filtry do klimatyzacji, Filtry 
do wody pitnej, Fontanny, Fontanny czekoladowe, elek-
tryczne, Frytownice elektryczne, Garnki termiczne, elek-
tryczne, Generatory acetylenowe, Generatory mikrobąbel-
ków do kąpieli, Gofrownice elektryczne, Grill, Grzałki nurni-
kowe, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Hydranty, Hy-
droponiczne systemy uprawy, Instalacja klimatyzacyjna 
do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje 
do automatycznego podlewania, Instalacje do chłodzenia 
mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Instalacje do filtrowa-
nia powietrza, Instalacje do obróbki moderatorów jądro-
wych i paliwowych, Instalacje do oczyszczania ścieków, In-
stalacje do odsalania, Instalacje do ogrzewania wodnego, 
Instalacje do polimeryzacji, Instalacje do sauny, Instalacje 
do uzdatniania wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 
Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia do suszenia, In-
stalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instala-
cje klimatyzacyjne, Instalacje oświetleniowe do statków po-
wietrznych, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne do łaźni 
tureckich, Kaloryfery elektryczne, Kamienie lawy wulkanicz-
nej do grilla, Kanały dymowe do kotłów grzewczych, Kap-
sułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, 
Klosze do lamp [kominki], Knoty do pieców olejowych, 
Koce, elektryczne, nie do celów medycznych, Kolorowe 
światełka do dekoracji świątecznych, Kominki, Kondensato-
ry gazu, inne niż części maszyn, kotły do pralni, Kotły grzew-
cze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Krany, Kuchenki, 
kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do celów 
przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) elektryczny, Kuliste klo-
sze do lamp, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lampio-
ny na świece, Lampki elektryczne na choinki, Lampy bakte-
riobójcze do oczyszczania powietrza, Lampy bezpieczeń-
stwa, Lampy do kręcenia włosów, Lampy do oświetlania 
akwarium, Lampy do paznokci, Lampy elektryczne, Lampy 
gazowe, Lampy górnicze, Lampy kierunkowe do rowerów, 
Lampy laboratoryjne, Lampy lecznicze, nie do celów me-
dycznych, Lampy łukowe, Lampy nurkowe, Lampy olejowe, 
Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy ultrafioletowe, 
nie do celów medycznych, Latarki, Latarki kieszonkowe, 
elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, urządzenia 
chłodzące i zamrażarki do przechowywania materiałów me-
dycznych, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Ma-
szyny do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Ma-
szyny do wytwarzania lodów, Maszyny do wytwarzania 
mgły, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Muszle 
klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbiorcze do in-
stalacji centralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, Nawil-
żacze do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze 
powietrza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, Odzież 
ogrzewana elektrycznie, Ogrzewacze do dłoni zasilane 
przez USB, Ogrzewacze kieszonkowe, Ogrzewacze stóp, 
elektryczne lub nieelektryczne, Opalarki, Oprawki do lamp 
elektrycznych, Osprzęt do palników gazowych, Osuszacze 
powietrza, Oświetlenie do motocykli, Ozdobne wodotryski, 
Palniki, Palniki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki 
do lamp, Palniki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laborato-
ryjne, Palniki na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wo-
dorowe, Palniki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny 
do twarzy, Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, 
prażenia], Piece [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, 
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Piece do pieczenia, Piece do spopielania, Piece na gorące 
powietrze, Piece słoneczne, Piece, inne niż do użytku labo-
ratoryjnego, Pisuary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe 
[części instalacji gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe 
do użytku w rafineriach naftowych, Podgrzewacze do kub-
ków zasilane przez USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrze-
wacze łóżek [szkandele], Podgrzewacze powietrza, Pod-
grzewacze talerzy, Podgrzewacze wody, Podgrzewacze 
wody do wanien, Poduszki elektryczne nie do celów leczni-
czych, Pojemniki chłodnicze, Pojemniki chłodzące, elek-
tryczne, Pompy ciepła, Popielniki do pieców, Prasowacze 
parowe, Prasy do tortilli, elektryczne, Pręty do rożna, Pręty 
rusztowe, Promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, 
Przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt 
do lamp], Przenośne ogniska kowalskie, Przyrządy do zapa-
laniu gazu poprzez tarcie, Reaktory jądrowe, Reflektory 
do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory samochodowe, 
Regeneratory ciepła, Rozpraszacz światła, Rożen, Rożna, Ru-
rowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, Rury 
kotłowe centralnego ogrzewania, Rury oświetleniowe, Rury 
wodociągowe do instalacji sanitarnych, Rzutniki światła, 
Skarpetki podgrzewane elektrycznie, Spłuczki ustępowe, 
Stelaże do abażurów, Sterylizatory, Sterylizatory do wody, 
Sterylizatory powietrza, Suszarki do prania, elektryczne, Su-
szarki do włosów, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektrycz-
ne, Światła do pojazdów, Światła rowerowe, Światła sufito-
we, Świecące numery na domy, Termiczne kolektory sło-
neczne [ogrzewanie], Termofory, Termosy bufetowe na na-
poje, elektryczne, Tostery, Umywalki [części instalacji sani-
tarnych], Urządzenia chłodzące, Urządzenia dezodoryzują-
ce, nie do użytku osobistego, Urządzenia do celów sanitar-
nych, Urządzenia do chlorowania basenów, Urządzenia 
do chłodzenia napojów, Urządzenia do chłodzenia powie-
trza, Urządzenia do dezodoryzacji powietrza, Urządzenia 
do dezynfekcji, Urządzenia do filtrowania akwariów, Urzą-
dzenia do filtrowania wody, Urządzenia do gotowania ku-
skusu, elektryczne, Urządzenia do nawadniania do zastoso-
wania w rolnictwie, Urządzenia do oczyszczania gazu, Urzą-
dzenia do oczyszczania oleju, Urządzenia do odwadniania 
odpadków spożywczych, Urządzenia do odwadniania 
żywności, elektryczne, Urządzenia do ogrzewania, Urzą-
dzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, 
Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Urządzenia 
do ogrzewanie akwariów, Urządzenia do opalania się [łóż-
ka opalające], Urządzenia do opiekania i pieczenia, Urządze-
nia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyj-
nych [LED], Urządzenia do palenia kawy, Urządzenia do pie-
czenia chleba, Urządzenia do pieczenia i opiekania, Urzą-
dzenia do podgrzewania kleju, Urządzenia do podgrzewa-
nia żelazek, Urządzenia do prażenia owoców, Urządzenia 
do prażenia tytoniu, Urządzenia do schładzania wody, Urzą-
dzenia do smażenia gorącym powietrzem, Urządzenia 
do sterylizacji książek, Urządzenia do suszenia rąk do toalet, 
Urządzenia do tażin, elektryczne, Urządzenia do tworzenia 
wirów wodnych, Urządzenia do ujęcia wody, Urządzenia 
do wanien z hydromasażem, Urządzenia do wytwarzania 
pary, Urządzenia do załadunku pieców, Urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do robienia 
jogurtu, Urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojaz-
dach, Urządzenia grzewcze do pojazdów, Urządzenia 
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zim-
nych napojów, Urządzenia i instalacje do gotowania, Urzą-
dzenia instalacje do suszenia, Urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 
Urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia joni-
zujące do oczyszczania powietrza lub wody, Urządzenia kli-
matyzacyjne, Urządzenia na gorące powietrze, Urządzenia 

zasilające kotły grzewcze, Urządzenie dezynfekujące do ce-
lów medycznych, Ustępy przenośne, Uszczelki do kranów 
wodociągowych, Wanny, Wanny do nasiadówek, Wanny 
SPA, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Wenty-
latory elektryczne do użytku osobistego, Węgiel do lamp 
łukowych, Wężownice [części instalacji destylacyjnych, 
grzewczych lub chłodniczych], Wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, Wieże rafineryjne do destylacji, Włókna ma-
gnezowe [oświetlenie], Wyciągi kuchenne, Wyciągi wentyla-
cyjne, Wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, Wymienniki 
ciepła, inne niż części maszyn, Wyprofilowane elementy in-
stalacji piekarników, Zamrażarki, Zapalarki do gazu, Zapal-
niczki i zapalarki, Zasobniki ciepła, Zasobniki pary, Zasuwy 
[ogrzewnictwo], Zaślepki do grzejników, Zawory do rur i ru-
rociągów, Zawory powietrzne do instalacji ogrzewania pa-
rowego, Zawory regulujące poziom w zbiornikach, Zawory 
termostatyczne [części instalacji grzewczych], Zbiorniki 
do płuczek ustępowych, Zlewozmywaki, Zmiękczacze 
wody, Żarniki do lamp elektrycznych, Żarniki elektryczne 
do ogrzewania, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 
Żarówki oświetleniowe, Żyrandole, 12 Alarmy antywłama-
niowe do pojazdów, Ambulanse [karetki pogotowia], Amfi-
bie [pojazdy], Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Anty-
poślizgowe przyrządy do opon pojazdów, Aparaty, maszyny 
i urządzenia aeronautyczne, Autokary, Autonomiczne pojaz-
dy podwodne do badania dna morskiego, Bagażniki do po-
jazdów, Bagażniki na narty do samochodów, Balony na go-
rące powietrze, Barki [łodzie], Betoniarki [samochody], Bież-
niki do bieżnikowania opon, Błotniki, Błotniki do rowerów, 
Bosaki, Bufory do taboru kolejowego, Ciągniki, Ciężarki 
do wyważania kół pojazdów, Ciężarówki, Ciężarówki z wbu-
dowanym dźwigiem, Czopy osi pojazdów, Deskorolki elek-
tryczne, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki do rowe-
rów, Dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, Do-
pasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 
Drążki skrętne do pojazdów, Drezyny, Drony cywilne, Drony 
dostawcze, Drony wojskowe, Drony wyposażone w kamerę, 
Drzewce do statków, Drzwi do pojazdów, Dulki [do wioseł], 
Dzwonki do rowerów, Dzwony nurkowe, Dżojstiki do pojaz-
dów, Fotele wyrzucane do statków powietrznych, Foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], Furgony [pojaz-
dy], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsieni-
cowe], Hamulce do pojazdów, Hamulce do rowerów, Har-
monie do autobusów przegubowych, Helikoptery, Helikop-
tery z kamerą, Hulajnogi (pojazdy), Iluminatory [bulaje], 
Jachty, Kadłuby statków, Kanu, Kesony [pojazdy], Kierownice 
do motocykli, Kierownice do rowerów, Kierownice pojaz-
dów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klaksony do pojazdów, 
Klatki transportowe, Klipsy przystosowane do mocowania 
części samochodowych do nadwozi, Knagi, zaciski żeglar-
skie, Kolce do opon, Kolejki linowo-terenowe, Koła do pojaz-
dów lądowych, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, 
Kołpaki, Kominy do lokomotyw, Kominy do statków, Konte-
nery przechylne, Korbowody do pojazdów lądowych, inne 
niż części silników, Korby rowerowe, Korki do zbiorników 
paliwa w pojazdach, Korpusy opon, Kosze przystosowane 
do rowerów, Kółka samonastawne do wózków [pojazdy], 
Lokomotywy, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka 
wsteczne, Łańcuchy do motocykli, Łańcuchy do samocho-
dów, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcu-
chy przeciwpoślizgowe, Łańcuchy rowerowe, Łaty do opon, 
Łodzie, Łoża silnika do pojazdów lądowych, Maski do pojaz-
dów, Maski silników do pojazdów, Maszty do łodzi, Mecha-
nizmy napędowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy wy-
wrotkowe [części wagonów kolejowych], Miejsca leżące 
[do spania] w pojazdach, Moskitiery do wózków spacero-
wych, wbudowane, Motocykle, Nadwozia pojazdów, Nad-
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wozia samochodowe, Nakrętki do szpilek piast w kołach 
pojazdów, Napinacze do szprych do kół, Nóżki do rowerów, 
Nóżki motocyklowe, Obręcze do piast kół, Obręcze kół 
do rowerów, Obręcze kół kolejowych, Obręcze kół pojaz-
dów, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Ochraniacze 
ubrania na kota do rowerów, Odbijacze do statków, Okładzi-
ny hamulcowe do pojazdów, Opony bezdętkowe do rowe-
rów, Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów, 
Opony do pojazdów mechanicznych, Opony pełne do kół 
pojazdów, Opony pneumatyczne, -Opony rowerowe, Osie 
pojazdów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Oże-
browania statków [wręgi, ramy wręgowe], Pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń w pojazdach, Pedały do rowerów, Pianko-
we wkładki do opon, Piasty do rowerów, Piasty kół pojaz-
dów, Płytki cierne hamulca do samochodów, Pochylnie dla 
statków, Podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części 
pojazdów lądowych], Poduszki powietrzne [urządzenia bez-
pieczeństwa w samochodach], Poduszkowce, Podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], Podwozia pojazdów, 
Podwozia samochodów, Pogłębiarki [łodzie], Pojazdy [skute-
ry] śnieżne, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy elektryczne, Pojazdy lotnicze, Pojazdy 
opancerzone, Pojazdy szynowe, Pojazdy zdalnie sterowane, 
inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, Pokrowce na kierowni-
ce pojazdów, Pokrowce na koła zapasowe, Pokrowce na po-
jazdy [dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów, Po-
krowce na siodełka motocyklowe, Pokrycia siodełek rowe-
rów, Pokrycia wózków dziecięcych, Polewaczki [pojazdy], 
Pompki do rowerów, Pompy powietrzne [akcesoria do po-
jazdów], Pontony, Popielniczki do pojazdów, Powozy konne, 
Promy, Przekładnie do pojazdów lądowych, Przekładnie re-
dukcyjne do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu 
obrotowego do pojazdów lądowych, Przenośniki naziemne 
[transportery], Przyczepki rowerowe, Przyczepy [pojazdy], 
Przyczepy do przewożenia rowerów, Przyczepy motocyklo-
we boczne, Przyczepy turystyczne mieszkalne, Ramy 
do motocykli, Ramy do rowerów, Resory [sprężyny] zawie-
szenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące samocho-
dowe, Rowery, Rowery elektryczne, Rowery trójkołowe do-
stawcze, Sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, 
Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, Sa-
mobalansujące deski, Samobalansujące się rowery jednoko-
łowe, Samochody, Samochody (amortyzatory do -), Samo-
chody autonomiczne, Samochody bez kierowcy [samocho-
dy autonomiczne], Samochody holownicze [pomocy dro-
gowej], Samochody kempingowe, Samochody sportowe, 
Samochody terenowe, Samochody wyścigowe, Samoloty 
amfibie, Sanie ratownicze, Sanki do jazdy na stojąco, Siatki 
bagażowe do pojazdów, Siedzenia do pojazdów, Silniki 
do motocykli, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki do rowe-
rów, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Silniki od-
rzutowe do pojazdów lądowych, Siodełka do motocykli, 
Siodełka rowerowe, Skrzynie biegów do pojazdów lądo-
wych, Skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądo-
wych, inne niż do silników, Skrzynie ładunkowe wywrotko-
we do ciężarówek, Skutery inwalidzkie, Skutery wyposażone 
w silnik, Spadochrony, Spojlery do pojazdów, Sprzęgi wago-
nów kolejowych, Sprzęgła do pojazdów lodowych, Statki 
kosmiczne, Sterowce, Stery, Stopnie nadwozia do pojazdów, 
Sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, Szalupy, Szczęki 
hamulcowe do pojazdów, Szprychy do rowerów, Szprychy 
kół pojazdów, Szyby do pojazdów, Szyby przednie pojaz-
dów, Ślizgacz, Śmieciarki, Śruby napędowe do łodzi, Tabor 
kolejki linowej naziemnej, Tapicerka do pojazdów, Tarcze 
hamulcowe do pojazdów, Torby przystosowane do space-
rówek, Tramwaje, Trycykle, Turbiny do pojazdów lądowych, 

Uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, Urządzenia 
i instalacje do transportu linowego, Urządzenia przeciwośle-
pieniowe do pojazdów, Urządzenia przeciwwłamaniowe 
do pojazdów, Urządzenia sprzęgające do pojazdów lądo-
wych, Urządzenia sterowe do statków, Urządzenia uwalnia-
jące do statków, Wagoniki do instalacji transportu linowego, 
Wagony kolejowe, Wagony restauracyjne, Wagony sypialne, 
Wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], Wały napędowe 
do pojazdów lądowych, Wentyle do opon pojazdów, Wia-
trakowce, Wiosła, Wiosła do canoe, Wiosła rufowe, Wodno-
samoloty [hydroplany], Wojskowe pojazdy transportowe, 
Wolne koła do pojazdów lądowych, Wozy, Wozy kopalniane, 
Wozy odlewnicze, Wózki dla wędkarzy, Wózki do transportu 
niepełnosprawnych, Wózki dziecięce, Wózki golfowe [pojaz-
dy], Wózki jezdniowe widłowe, Wózki na zakupy, Wózki na-
pędzane siłą ludzką, Wózki przechylne, Wózki spacerowe dla 
zwierząt domowych, Wózki towarowe i bagażowe, Wózki 
transportowe, Wózki używane do sprzątania, Wózki z bęb-
nem do zwijania przewodów giętkich, Wózki zwrotne wa-
gonów kolejowych, Wyciągi krzesełkowe, Wyciągi narciar-
skie, Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki przednich 
świateł, Zagłówki do siedzeń pojazdów, Zapalniczki samo-
chodowe, Zapinki kołkowe do masek samochodowych, 
Zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, Zde-
rzaki do pojazdów, Zderzaki samochodowe, Zestawy narzę-
dzi do naprawy dętek, Zębate przekładnie do pojazdów lą-
dowych, Złącza do przyczep do pojazdów, Żurawiki łodzio-
we, 14 Agaty, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety [biżu-
teria], Bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], 
Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kości 
słoniowej, Biżuteria że szkła sztrasowego, Bransoletki [biżu-
teria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], Broszki [biżuteria], Budziki, Chowane breloki 
do kluczy, Chronografy, Czasomierze [zegarki], Diamenty, 
Dzieła sztuki metali szlachetnych, Gagat, nieprzetworzony 
i półprzetworzony, Iryd, Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Ka-
mienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasety 
do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Koperty 
do zegarków, Koraliki do wyrobu biżuterii, Kotwiczki [zegar-
mistrzostwo], Kółka na klucze z metali szlachetnych, Krucy-
fiksy jako biżuteria, Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż 
biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Me-
chanizmy do zegarów i zegarków, Medale, Medaliony [biżu-
teria], Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone, Misbaha [sznury modlitewne], Monety, Naszyjniki 
[biżuteria], Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze sre-
bra [biżuteria], Obudowy zegarów, Odznaki z metali szla-
chetnych, Osm, Ozdoby z gagatu, Ozdoby z żółtego bursz-
tynu, Pallad, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z am-
broidu [prasowana żywica], Perydot, Pierścionki [biżuteria], 
Platyna [metal], Popiersia z metali szlachetnych, Posążki 
z metali szlachetnych, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudeł-
ka do eksponowania zegarków, Pudełka z metali szlachet-
nych, Rod, Różańce, Ruten, Spinel [kamienie szlachetne], 
Spinki do mankietów, Sprężyny do zegarków, Srebrne nici 
[biżuteria], Srebro, nieprzetworzone lub kute, Stopery, Stopy 
metali szlachetnych, Szkiełka do zegarków, Szpilki [biżute-
ria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Sztabki metali szlachetnych, Tarcze [zegar-
mistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), 
Wskazówki do zegarów, Wskazówki zegarowe, Zapięcia 
do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klu-
cze, Zegarki, Zegary atomowe, Zegary i zegarki elektryczne, 
Zegary słoneczne, Zegary sterujące [zegary wzorcowe], Zło-
te nici [biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub kute, Zwijane 
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etui na biżuterię, Żetony miedziane, 16 Adresarki, Afisze, pla-
katy, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Aktówki [artykuły 
biurowe], Akwaforty [grafika], Akwarele, Albumy do wkleja-
nia, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywania winiet, 
Arkusze celulozy regenerowanej do owijania, Arkusze z nu-
tami w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy do zawijania, 
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, Atrament, 
Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna 
stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bilety, Biu-
letyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplowania, 
Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat 
do celów, biurowych, Broszury, Celuloidy do filmów animo-
wanych, Chłonne arkusze papieru do pakowania żywności, 
Chorągiewki papierowe, Chromolitografie, Chusteczki 
do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania 
makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, Cza-
sopisma [periodyki], Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, 
Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Dozowniki taśmy 
przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, Ekierki 
do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Ety-
kiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety pa-
pierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kar-
tonu, Figurki [statuetki) z papieru mâché, Filtry do kawy pa-
pierowe, Fiszki [materiały piśmienne], Folia samoprzylegają-
ca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze 
[blankiety, druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały dla 
artystów], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Fran-
kownice do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwa-
notypy [poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina 
do modelowania, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki 
do ścierania, Hektografy, Identyfikatory [artykuły biurowe], 
Igły, rylce stalowe do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalen-
darze, Kalka kopiująca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpusz-
czane w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne 
z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton, Karton z miazgi 
drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, Karty pocztowe, Kasetki na biurko 
na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple 
[pieczątki], Kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Ką-
towniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do papieru, Klawisze 
do maszyn do pisania, Klej rybi [karuk] do papieru lub 
do użytku domowego, Kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, Klipsy do etui na identyfikatory 
[artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Kokardy pa-
pierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Ko-
miksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki 
z papieru lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły biuro-
we], Korektory w taśmie [artykuły biurowe], Kreda do litogra-
fii, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, 
Kreda w sprayu, Krzywiki, Książeczki do kolorowania, Książki, 
Kuwety malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla 
drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła 
sztuki, Łupkowe tabliczki do pisania, Makiety architektonicz-
ne, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania 
do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia ołówków, 
elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały do introli-
gatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały do pako-
wania wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały do pisa-
nia, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały 
filtracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzują-
ce, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmien-
ne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apa-
ratów), Matryce, Matryce do druku ręcznego, Maty stołowe 
z papieru, Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina 
polimerowa, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Narzę-

dzia do słojowania i marmurkowania, Nawilżacze [artykuły 
biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły 
biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, No-
tatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Nume-
ratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, Ob-
razy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Ob-
sadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku biurowego, 
Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart kredyto-
wych, nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okład-
ki na paszporty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
Oleodruki, Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], 
Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przy-
borów do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki 
do pieczętowania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla 
malarzy, Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier 
do elektrokardiografów, Papier do malarstwa i kaligrafii, Pa-
pier do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listowy], 
Papier do radiogramów, Papier do użytku na stołach do ba-
dań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier 
higieniczny, Papier mâché, Papier parafinowany, Papier per-
gaminowy, Papier przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebr-
ny, Papier świecący, Papier w arkuszach [artykuły piśmien-
ne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe nakrycia [obrusy] 
stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe 
wkładki do tacek dentystycznych, Pasta do modelowania, 
Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, Perio-
dyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki z ad-
resem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra 
kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plan-
sze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introli-
gatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płótno 
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji 
dokumentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki 
do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podkładki pod na-
krycie z papieru, Podpórki do książek, Podpórki ręki dla ma-
larzy, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów i ołów-
ków, Podstawki pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, 
pieczęci, Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietanę papie-
rowe, Portrety, Powielacze, Prospekty, Próbki biologiczne 
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały 
piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory 
do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, 
Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje 
drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z farbami [artykuły 
szkolne], Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze 
z tektury, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi główne 
[książki], Reprodukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papiero-
we, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, 
Rolki do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce 
do kopiowania rysunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory 
na luźne kartki, Serwetki stołowe papierowe, Skoroszyty, 
Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, 
Skrobaki wymazujące biurowe, Spinacze do papieru, Spina-
cze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Steatyt [kreda 
krawiecka], Stemple do pieczętowania, Suche kalkomanie, 
Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony 
do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazy-
wania, Sznurek introligatorski, Sztalugi malarskie, Sztychy, 
ryty [grawiura], Szufelki do składu typograficznego, Szyldy 
z papieru lufa z kartonu, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawa-
mi, papierowe, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, 
Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i liczenia pienię-
dzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały piśmienne], 
Taśmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kreskowych, Ta-
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śmy do maszyn do pisania, Taśmy elastyczne do użytku biu-
rowego, Taśmy i karty papierowe do zapisu programów 
komputerowych, Taśmy przylepne do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, Teczki z notatnikiem i przybora-
mi do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki do ołów-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca do ma-
teriałów piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby papie-
rowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Torby papierowe do użytku przy 
sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, Transparenty z papieru, 
Tuby z tektury, Tusz chiński, Tworzywa sztuczne do modelo-
wania, Uchwyty do kredy, Uchwyty do stempli, pieczęci, 
Ulotki, Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku 
biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do in-
troligatorstwa [sprzęt biurowy], Urządzenia i maszyny 
do powielania, Urządzenia ręczne do etykietowania, Usu-
walne znaczki (stemple), Utrzymujące wilgoć arkusze papie-
ru lub plastiku do pakowania żywności, Wałki do malowania 
ścian, Wałki do maszyn do pisania, Wałki [papier japoński], 
Wieczne pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkładki papierowe 
do szuflad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe, 
Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, Wosk do modelowania nie do celów stomatologicz-
nych, Wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, 
nieelektryczne, Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub 
dekoracje do włosów, Wycinki histologiczne [materiał szko-
leniowy], Wykroje krawieckie, Wypełnienie z papieru lub 
kartonu, Wyroby przeznaczone do wymazywania, Wzorce 
pisma do kopiowania, Wzornice perforowane do krosien ża-
kardowych, Wzory do haftowania, Wzory do kalkowania, 
Zaczepy do kart indeksowych, Zakładki do książek, Zakładki 
do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], 
Zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], Zestawy 
rysunkowe [komplety kreślarskie], Zeszyty do pisania lub ry-
sowania, Znaczki pocztowe, Zszywacze [artykuły biurowe], 
Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biu-
rowe], 18 Aktówki, Bagaż, Baty, bicze, Bigle do torebek, Błona 
z jelit zwierzęcych, Chlebaki, Chomąta dla koni, Czapraki 
pod siodła końskie, Czekany, Derki na konie, Druty parasoli 
przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, Dyscyplina 
dziewięciorzemienna [bicz], Etui na karty [portfele], Etui 
na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, Etykiety skórza-
ne, Futro, Gumowe części do strzemion, Imitacje skóry, Ka-
gańce, Kije trekkingowe, Klapy na oczy dla koni [uprząż], 
Koperty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki bez wyposa-
żenia, Kółka do parasoli, Krupony [części skór], Kufry bagażo-
we, Laski do parasoli, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, 
Lasko-krzesełka, Moleskin [imitacja skóry], Myśliwskie worki 
[akcesoria do polowań], Nagłówki uprzęży, Nakolanniki dla 
koni, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Obroże dla zwierząt, 
Okładziny do mebli ze skóry, Okrycia dla zwierząt, Organize-
ry podróżne przystosowane do bagażu, Osprzęt do uprzę-
ży, Parasole, Paski do ekwipunku wojskowego, Paski pod 
brodę skórzane, Paski skórzane [inne niż odzież], Plecaki, 
Podkowy końskie, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki 
na wizytówki, Pokrowce na parasole, Pokrowce skórzane 
na sprężyny, Portmonetki z siatki oczkowej, Postronki 
do uprzęży, Przeciwsłoneczne parasole, Przywieszki do ba-
gażu, Pudełka z fibry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
Pudła skórzane na kapelusze, Pudła, puśliska, Randsels [ja-
pońskie tornistry szkolne], Rączki do parasoli, Rączki walizek, 
Rzemienie, Rzemienie [rymarstwo], Rzemyki do łyżew, Sa-

kwy, Siodła dojazdy konnej, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż 
do czyszczenia, Skóra surowa lub półprzetworzona, Skóra 
wtórna, Skóry bydlęce, Skóry zwierzęce, Skórzane pasy 
na ramię, Skórzane smycze, Strzemiona, Szelki do prowadze-
nia dzieci, Szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub 
przeciwsłonecznych, Sznurkowe siatki na zakupy, Sznurówki 
skórzane, Sztuczna skóra, Teczki konferencyjne, Teczki 
na nuty, Tefilin [filakterie], Terlica [szkielet siodła], Torby, Tor-
by alpinistyczne, Torby gimnastyczne, Torby na narzędzia, 
puste, Torby na zakupy, Torby na zakupy na kółkach, Torty 
plażowe, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby tury-
styczne, Torebki, Tręzla (uzda), Uchwyty do noszenia toreb 
z zakupami, Uchwyty lasek spacerowych, Uprzęże, Uzdy 
[uprząż], Walizki, Walizki z kółkami, Walizki z napędem elek-
trycznym, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Worki na obrok, 
Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Wyprawione 
skóry, Wyroby rymarskie, Zapięcia do siodeł, Zawory, wenty-
le ze skóry, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 20 Bam-
bus, Biblioteczki [regaty na książki], Blaty stołowe, Blok rzeź-
niczy [stolik], Boje kanałowe [cumowanie] z materiałów nie-
metalowych, Bolce do fleków do obuwia, niemetalowe, 
Budy dla psów, Budy dla zwierząt domowych, Bursztyn, 
Chodziki dla dzieci, Corozo [biały twardy materiał podobny 
do kości słoniowej], Czopy niemetalowe, Dekoracje wiszące 
[ozdoby], Domki dla ptaków, Dozowniki stałe do ręczników 
niemetalowe, Drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, 
Drzwi do mebli, Dystrybutory woreczków na psie odchody, 
mocowane, niemetalowe, Dzieła sztuki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzwonki do drzwi niemeta-
lowe, nieelektryczne, Dzwonki wiatrowe [dekoracja], Etykie-
ty z tworzyw sztucznych, Fiszbin, surowiec lub półprodukt, 
Fotele fryzjerskie, Garderoby, Haczyki na ubrania, niemetalo-
we, Haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubra-
nia, Haki do zasłon, Imitacje szylkretu, Kanapo-tapczany, Ka-
napy, Kanistry, niemetalowe, Karimaty, Karnisze do zasłon, 
Kartoteki [meble], Karty-klucze z tworzyw sztucznych, nie-
kodowane, Kasety do ekspozycji biżuterii, Kastry niemetalo-
we do mieszania zaprawy murarskiej, Klamki do drzwi nie-
metalowe, Klepka bednarska, Klipsy z tworzyw sztucznych 
do zamykania torebek, Klucze z tworzyw sztucznych, Kłódki, 
niemetalowe, Kojce, K ołatki do drzwi z materiałów niemeta-
lowych, Kołki niemetalowe, Kołki rozporowe, niemetalowe, 
Kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, Komody, Konso-
le, Kopyta zwierzęce, Koral, Korki, Korki do butelek, Kosze 
do noszenia dzieci, Kosze niemetalowe, Kosze piekarskie, 
Kosze rybackie, Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, 
Kozły [stojaki meblowe], Kozły do piłowania, Kółka do kluczy, 
niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka samonastawne do łó-
żek niemetalowe, Kółka samonastawne, nie z metalu, Krany 
niemetalowe do beczek, Krążki z tworzyw sztucznych 
do zasłon [na linki], Kredensy, Krucyfiksy z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, Krzesełka 
kąpielowe dla niemowląt, Krzesła, Lusterka ręczne [lusterka 
toaletowe], Lustra (srebrzone szkło), Ławy [meble], Łóżeczka 
dla dzieci, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewnia-
ne, Łóżka szpitalne, Łóżka wodne, nie do celów medycz-
nych, Macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, Ma-
nekiny na ubrania, Manekiny, manekiny krawieckie, Maszty 
flagowe do trzymania w rękach, niemetalowe, Materace, 
Materace dmuchane, do celów niemedycznych, Materace 
dmuchane, nie do celów medycznych, Materace kempingo-
we, Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania nie-
mowląt, Maty wyjmowane do zlewów, Meble, Meble biuro-
we, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, 
Muszle, Muszle ostryg, Nadmuchiwane meble, Nakrętki nie-
metalowe, Nakrętki niemetalowe do butelek, Nieelektrycz-
ne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, Niemeta-
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lowe beczułki, Niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, 
Niemetalowe kapsle do korkowania, Niemetalowe pojemni-
ki do wymiany oleju, Niemetalowe urządzenia do zamyka-
nia do drzwi, Niemetalowe urządzenia do zamykania 
do okien, Nity, niemetalowe, Nogi do mebli, Nosidła [jarz-
ma], Numery domów nieświecące, niemetalowe, Obiekty 
nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Obrazy (Ramy do -), 
Obręcze do beczek niemetalowe, Obróbka krawędzi ze sło-
my, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne 
niż pościel, Ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegu-
mowe, Ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, 
Opakowania drewniane do butelek, Oprawy do szczotek, 
Osłony do kominków (meble), Osprzęt niemetalowy 
do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemeta-
lowy do mebli, Osprzęt niemetalowy do okien, Ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, Palety 
transportowe niemetalowe, Palety załadowcze niemetalo-
we, Paliki namiotowe niemetalowe, Panele drewniane 
do mebli, Parawany [meble], Pazury zwierzęce, Pianka mor-
ska, Plastry miodu [ramki], Plastry woskowe do uli, Plecionki 
ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane, Płytki z prasowa-
nego bursztynu, Podgłówki, wałki, Podpórki pod książki, 
Podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, Podstawy łóżek, 
Poduszki, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki dmu-
chane do spania, do celów niemedycznych, Poduszki dmu-
chane, do celów niemedycznych, Poduszki utrzymujące 
pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki zapobiegające zsu-
waniu się dla niemowląt, Pojemniki do pakowania z two-
rzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe [składowanie, 
transport], Pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, Po-
jemniki pływające niemetalowe, Pokrętła niemetalowe, Po-
krowce na odzież [magazynowanie], Pokrowce na odzież 
[szafa], Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Poroża jeleni, Posążki z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, Posłania dla zwierząt domowych, 
Postumenty pod doniczki na kwiaty, Pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Pół-
ka na talerze, Pólki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], 
Półki magazynowe, Pręty do mocowania chodników 
na schodach, Prowadnice do zasłon, Prowadnice niemetalo-
we do drzwi przesuwnych, Przenośne biurka, Przewijaki, 
Ptaki wypchane, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucz-
nych, Pulpity [meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, 
Ramki do haftowania, Ramki drewniane do uli, Rampy 
z tworzyw sztucznych dla pojazdów, Ramy obrazów [Listwy 
do -], Rogi zwierzęce, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, 
Rolety wewnętrzne okienne, Rolety plecionek drewnianych 
[meble], Rolki do okien, niemetalowe, Rolki do zasłon, Ro-
tang [trzcinopalma, ratan], Róg, nieobrobiony lub półobro-
biony, Ruchome niemetalowe schody pasażerskie, Rygle 
do ram okiennych, niemetalowe, Siedzenia metalowe, Sie-
dzenia prysznicowe, Sienniki, Skrajniki [gabaryty] niemetalo-
we do wagonów kolejowych, Skrzynie [paki] niemetalowe, 
Skrzynie kratowe (opakowania), Skrzynie na narzędzia, nie-
metalowe, puste, Skrzynki lęgowe, Skrzynki lęgowe dla 
zwierząt domowych, Skrzynki na listy, niemetalowe i nie-
murowane, Skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, 
Skrzynki na zabawki, Słupki do drapania dla kotów, Sploty 
słomiane, Spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, Stanowi-
ska maszyn liczących, Stoiska wystawowe, Stojaki do bute-
lek, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki do wystawiania ga-
zet, Stojaki na beczki, niemetalowe, Stojaki na broń, Stojaki 
na czasopisma, Stojaki na kapelusze, Stojaki na parasole, 
Stojaki na paszę, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, 
Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki 
ruchome pod komputery, Stoły, Stoły do masażu, Stoły 
do piły [robocze] inne niż części maszyn, Stoły kreślarskie, 

Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Stoły z imadłem [me-
ble], Stopki do mebli, Stopnie [drabiny] niemetalowe, Szafki 
do przechowywania żywności, Szafki na bagaż, Szafki na le-
karstwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło 
srebrzone [lustra], Sznury do podwiązywania zasłon, Szpilki 
szewskie, niemetalowe, Szpule niemechaniczne niemetalo-
we do nawijania przewodów giętkich, Szpulki drewniane 
do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Sztabki z prasowane-
go bursztynu, Szuflady [części mebli], Szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Szylkret, Śruby [wkręty] niemetalowe, 
Śruby niemetalowe, Tablice do zawieszania kluczy, Tablice 
ogłoszeniowe, Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Tabore-
ty, Taborety ze schodkiem [meble], Tace niemetalowe, Ta-
śmy drewniane, Toaletki, Trumny, Trumny (Osprzęt niemeta-
lowy do -), Trzcina [materiał do wyplatania], Uchwyty 
do wanny, niemetalowe, Uchwyty do zasłon, nie z materia-
łów tekstylnych, Ule, Umywalki obudowane szafką, Urny 
pogrzebowe, Urządzenia otwierające okna (nieelektryczne 
-), niemetalowe, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelek-
tryczne, niemetalowe, Wachlarze nieelektryczne, Wewnętrz-
ne papierowe żaluzje okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczy-
ki na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki sto-
jące na płaszcze, Wino (Kadzie drewniane do zlewania -), 
Wolnostojące przepierzenia [meble], Wózki barowe rucho-
me do podawania herbaty, Wózki meblowe, Wsporniki, nie-
metalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniar-
skie, Wysokie krzesła dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłosze-
niowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, Zaciski do prze-
wodów i rur, niemetalowe, Zaciski niemetalowe do kabli, 
Zagłówki [meble], Zagłówki dla niemowląt, Załadunkowe 
(Palety -) niemetalowe, Zamki nieelektryczne, niemetalowe, 
Zamki niemetalowe do pojazdów, Zamknięcia do butelek 
nie ze szkła, metalu lub gumy, Zamknięcia do okien (nieelek-
tryczne, niemetalowe -), Zamknięcia do pojemników nieme-
talowe, Zasłony bambusowe, Zasłony dekoracyjne z korali-
ków, Zasuwy drzwiowe niemetalowe, Zatyczki, nie ze szkła, 
metalu lub kauczuku, Zawiasy niemetalowe, Zawory wodo-
ciągowe z tworzyw sztucznych, Zawory, niemetalowe, inne 
niż części maszyn, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, 
Zwierzęta wypchane, Żerdzie niemetalowe, 21 Aeratory 
do wina, Akwaria pokojowe, Balie, Balony szklane [pojemni-
ki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki 
na napoje dla podróżnych, Cedzaki do użytku domowego, 
Chochle do podawania, Chochle do serwowania wina, Cu-
kiernice, Czajniczki do herbaty, Czajniki nieelektryczne, De-
ski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni, Deski 
do prania [tary], Deski do prasowania, Doniczki na kwiaty, 
Doniczki okienne, Dozowniki do ręczników papierowych, 
Dozowniki mydła, Dozowniki papieru toaletowego, druciaki 
metalowe, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, Dysze do węży zraszają-
cych, Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, Dziadki do orzechów, 
Dzieła sztuki z porcelany ceramiki, gliny, terakoty i szkła, 
Dziobki do nalewania, Elektryczne i nieelektryczne korkocią-
gi, Elementy napinające do odzieży, Elementy podtrzymują-
ce ruszt, Etui na grzebienie, Etykietki do dekanterów, Figurki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Filtry 
do kawy nieelektryczne, Fiolki szklane [pojemniki], Foremki 
do wycinania ciasteczek, Formy do ciast i ciastek, Formy i fo-
remki [przybory kuchenne], Formy, foremki (przybory ku-
chenne), Frytownice nieelektryczne, Garnki, Garnki i do go-
towania kuskusu, nieelektryczne, Garnki kuchenne, Gasidła 
do świec, Gąbki czyszczące, Gąbki do makijażu, Gąbki 
do użytku domowego, Gąbki ścierne do szorowania skóry, 
Gąbki toaletowe, Gąsiory, Gąsiory szklane, Gofrownice 
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do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebienie dla zwierząt, 
Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko rozstawionych 
zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, 
Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czyszczenia, Jedno-
razowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, 
Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki do wieszania 
ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla zwierząt do-
mowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze do przykry-
wania sera, Komplety do likierów, Konewki, Końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, Ko-
smetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielokrot-
nego użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze na chleb 
do użytku domowego, Kosze na papier, Kosze na śmieci, 
Kotły, Koziołki pod noże na stół, Kruszarki do użytku kuchen-
nego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Kufle, Kufle 
na piwo, Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Lód (Forem-
ki do -), Łapki do garnków, Łapki na insekty, Łopatki do ciast, 
Łopatki do użytku domowego, Łopatki do użytku kuchen-
nego, Łyżki do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania 
[przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni [utensylia 
kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do polerowania 
[ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, Maty 
do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania lo-
dów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Mieszadeł-
ka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domowych 
[blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania kurzu 
z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, au-
tomatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki 
ze szkła nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku 
kuchennego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia 
do mieszania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczy-
nia szklane do napojów, Nadmuchiwane wanny dla nie-
mowląt, Narzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystycz-
ne, Nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, 
Nieelektryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku 
domowego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektrycz-
ne przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub 
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego 
w budownictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla 
ptaków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do ja-
jek, nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nie-
elektryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki, 
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru, 
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Owa-
dy [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania -], Ozdob-
ne kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły 
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Parowary nieelek-
tryczne, Patelnie, Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach, 
Patery, Pędzle do golenia, Pędzle kosmetyczne, Pędzle ku-
chenne, Pieprzniczki, Piknikowe (Koszyki -) z naczyniami, Pi-
pety [do degustacji win], Pipety kuchenne, Płytki zapobie-
gające kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domo-
wego, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelek-
tryczne, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelek-
tryczne, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki, 
uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki 
na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka do prasowania, 
Pojazdy (szkło na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użyt-
ku domowego lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Po-
jemniki na chleb, Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, 
sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Po-

krowce na deski do prasowania, Pokrywki do garnków, Po-
krywy na akwaria, Polerujące materiały do nabłyszczania, 
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Popiersia z por-
celany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski 
[tace], Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchen-
ny], Prasy do krawatów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nie-
elektryczne [przybory kuchenne], Prawidła do butów, Prze-
nośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki 
do czyszczenia odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku 
domowego, Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa do-
mowego], Przybory do użytku w gospodarstwie domo-
wym, Przybory kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory 
kuchenne nieelektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia 
na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, 
Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy 
użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania bu-
tów, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obia-
dowe, Pudełka szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na my-
szy, Puszki do pudru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice 
do mycia samochodów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, 
Rękawice do polerowania, Rękawice do użytku domowego, 
Rękawice kuchenne, Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścier-
ne do peelingu skóry, Rogi do picia, Rondle, Rondle cera-
miczne, Rozpylacze do perfum, Rozpylacze środków odstra-
szających komary podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapa-
chowe, Roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] 
inna niż dla budownictwa, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Se-
paratory do jajek, Separatory piankowe do palców stóp 
do użytku podczas pedicure, Serwetniki, Serwisy [zastawy 
stołowe], Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa sto-
łowa], Siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, Siliko-
nowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, Sitka 
do herbaty, Sitka do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, 
Skarbonki, Skarbonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki 
na ciastka, Słomki do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwa-
cze, Stalowa wełna do czyszczenia, Statuetki z porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Stojaki do przenośnych 
wanienek dla niemowląt, Stojaki na pędzle do golenia, Stro-
iki na świece, Suszarki do bielizny, Syfony na wodę gazowa-
ną, Szczecina świńska do produkcji szczotek, Szczecina 
zwierzęca [szczotkarstwo], Szczoteczki do brwi, Szczoteczki 
do paznokci, Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki do zębów, 
Szczoteczki do zębów elektryczne, Szczotki, Szczotki dla 
koni, Szczotki do butów, Szczotki do czyszczenia pojemni-
ków, Szczotki do dywanów, Szczotki do misek klozetowych, 
Szczotki do mycia naczyń, Szczotki do rozsmarowywania 
smoły, Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Szczotki 
do szorowania, Szczotki do wosku do nart, Szczotki elek-
tryczne, z wyjątkiem części maszyn, Szczypce do cukru, 
Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, Szklane naczynia 
do picia, Szklane włókno krzemowe inne niż do celów włó-
kienniczych, Szklane zatyczki, Szkło emaliowane, nie do bu-
downictwa, Szkło mleczne, Szkło płaskie walcowane [mate-
riał surowy], Szkło sproszkowane do dekoracji, Szkło z cienki-
mi przewodnikami elektrycznymi, Szmatki do czyszczenia, 
Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne metalowe, Sztucz-
ne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrządy do zbierania 
okruszków, Szybkowary nieelektryczne, Szybkowary, nie-
elektryczne, do gotowania, Szyldy z porcelany lub ze szkła, 
Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do my-
cia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], Tace do użytku 
domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, do użytku do-
mowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków zapachowych, 
Talerze jednorazowego użytku, Talerze papierowe, Tarki 
do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki na żyw-
ność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelektrycz-
ne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa roślin], 
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Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku kuchenne-
go, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy 
dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, 
Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki do obiera-
nia czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, 
Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Uchwyty 
na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące do użytku osobistego, 
Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządzenia do tażin, 
nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłaczków, elek-
tryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwarzania ma-
karonów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektryczne 
do polerowania, do celów domowych, Urządzenia rozpyla-
jące do aerozoli, nie do celów medycznych, Wałki do ciasta 
domowe, Wanienki dla niemowląt przenośne, Wanienki dla 
ptaków, Wata szklana, inna niż do izolacji, Wazony, Wazy 
do zup, Wełniane odpady do czyszczenia, Wiaderka do ko-
stek lodu, Wiadra na pieluchy, Wiadra płócienne, Wiadra 
z wyciskarkami do mopów, Wieszaki na ręczniki [pręty 
i koła], Wkłady chłodzące do schładzania żywności i napo-
jów, Włosie do produkcji szczotek, Włosie końskie do pro-
dukcji szczotek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użyt-
ku włókienniczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy 
ustnej, Wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku 
domowego, Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wy-
lewki do wina, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa do-
mowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane malowane, 
Wyżymaczki do mopów, Zakraplacze bez zawartości, do ce-
lów kosmetycznych, Zakraplacze do celów domowych, Za-
mknięcia pokrywek do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, 
Zgrzebła, Zmywaki ścierne do celów kuchennych, Zrasza-
cze, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla 
zwierząt, 22 Cezy, Drabinki sznurowe, Dratwa, Hamaki, Je-
dwab surowy, Jedwabne odpady, Juta, Kable niemetalowe, 
Kapok, Kłaczki jedwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, Len su-
rowy [płótno], Liny, Liny holownicze do samochodów, Liny 
niemetalowe, Łyko, Markizy z materiałów tekstylnych, Marki-
zy z tworzyw sztucznych, Materiały do wyściełania i wypy-
chania, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełnia-
jące] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, 
Namioty, Niemetalowe pasy do transportu ładunków, Od-
pady bawełniane do wyściełania i wypychania, Opakowania 
ze słomy do butelek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pakuły 
bawełny, Pasy niemetalowe do transportu ładunków, Pasy 
z konopi, Pierze na pościel, Pierze tapicerskie, Pierzyny pu-
chowe, Plandeki, Plecione rzemyki [baty, bicze], Płótno 
na żagle, Płótno tamowe, Pokrowce na pojazdy [plandeki], 
Przykrycia maskujące, Puch [pierze], Rafia, Runo, Runo 
owcze, Siatki do żywienia zwierząt, Siatki maskujące, Sieci, 
Sieci do hodowli ryb, Sieci rybackie, Sizal, Słoma tapicerska, 
Surowa bawełna, Surowa lub impregnowana wełna, Szcze-
cina świńska, Szklane włókno krzemowe do użytku tekstyl-
nego, Sznurek do pakowania, Sznurek niemetalowy do owi-
jania lub wiązania, Sznurki, Sznurki do zawieszania obrazów, 
Sznurki na sieci, Sznury do pakowania, Sznury stanowiące 
zawieszenie w oknie otwieranym pionowo, Szpagat papie-
rowy, Taśmy do podwiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, 
Taśmy niemetalowe do owijania i związywania, Tekstylia 
z nieprzetworzonych włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, 
Torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tek-
stylnych, Torby na pranie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże 
niemetalowe do przenoszenia ładunków, Uszczelnienia 
włóknowe do statków, Wata tapicerska do wyściełania i wy-
pychania, Watolina do filtrowania, Wełna drzewna, Wełna 
tapicerska [wypełnianie], Wełna zgrzebna, Wiązadła do sno-
pów, Wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, Wióry 
drewniane, Włosie końskie, Włosie wielbłądzie, Włosie zwie-

rzęce, Włókna bawełny [linters], Włókna konopne, Włókna 
ostnicy, Włókna ramii, Włókna szklane do celów włókienni-
czych, Włókna tekstylne, Włókna węglowe do celów włó-
kienniczych, Włókna z tworzyw sztucznych do celów włó-
kienniczych, Włókno kokosowe, Wnyki [sieci], Wodorosty 
morskie do wypychania, Woreczki do prania wyrobów poń-
czoszniczych, Worki biwakowe stanowiące osłony, Worki 
do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilo-
ściach, Worki na zwłoki, Worki płócienne specjalnie dostoso-
wane do przechowywania pieluch, Worki pocztowe, Wy-
ściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub karto-
nu, Złączki niemetalowe, Żagle, Żagle do nart, 25 Alby, Anty-
poślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, 
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, 
Biustonosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bok-
serki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty 
sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki 
na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, 
Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stro-
je, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy 
[odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardy-
na [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obu-
wie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kaptury [odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kiesze-
nie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przy-
pinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkar-
skich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi ręka-
wami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chro-
niące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki dam-
skie, Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [liturgia], Mankie-
ty, Mantyle, Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], 
Mufki [odzież], Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Na-
piętki do obuwia, Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], 
Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie 
plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, 
Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowe-
rzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież ha-
ftowana, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektrolumi-
nescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, 
Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skó-
ry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Or-
naty, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę 
z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pie-
niędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 
Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pi-
kowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Pode-
szwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sporto-
we, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Pod-
wiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchła-
niające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice 
narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki 
z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, 
Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-
-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażo-
we, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
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śmy do spodni pod stopy, Togi, Trykoty [ubrania], Turbany, 
Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 28 Akcesoria na-
dmuchiwane do basenów, Amunicja do broni paintballowej 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Auto-
maty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, 
Bandy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Base-
ny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Bloki startowe [arty-
kuły sportowe], Bobsleje, Bodyboard, Broń do szermierki, 
Broń harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa 
[artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Bumerangi, Butelki 
do karmienia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, 
Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], 
Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfin-
gowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, 
Domki zabawkowe dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latają-
ce, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier 
wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Ekspandery 
[ćwiczenia], Etykiety na torby golfowe, Figurki do zabawy, 
Folie ochronne przystosowane do ekranów gier przeno-
śnych, Gra w domino, Gra w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane 
do basenów, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie, Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] 
myśliwskie, Haczyki wędkarskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], 
Huśtawki, Igły do pompek do pompowania piłek do gier, 
Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapi-
szony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe  
[zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, 
Karty na wymianę [gry karciane], Karuzele do wesołych mia-
steczek, Kije do gier, Kije do snookera, Kije golfowe, Kije ho-
kejowe, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Klocki do zaba-
wy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, 
Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier wi-
deo, Kontrolery do konsoli gier, Końcówki do kijów bilardo-
wych, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Kości 
do gry, Krawędzie nart, Kreda do kijów bilardowych, Kręgle, 
Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Latawce, Lotki 
[gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, 
Łyżwy, Madżonk, Marionetki, Maski szermiercze, Maski te-
atralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingo-
wych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny 
do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki 
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], 
Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele 
będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
Naciągi do rakiet, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolan-
niki [artykuły sportowe], Namioty zabawkowe, Nartorolki, 
Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, Ochraniacze [części 
strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów do użytku 
podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra auto-
matowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki 
na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy do podno-
szenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy na talię, do ćwi-
czeń, Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier 
i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Plastelina do za-
bawy, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płe-
twy do nurkowania z akwalungiem, Płetwy do pływania, 
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Podbieraki dla wędkarzy, 
Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Pokrycie ślizgów 
nart, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania pi-
łek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i za-
bawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne 
konsole do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy 

do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], 
Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawi-
ce baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy 
[akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermier-
ki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pływania, Roboty 
zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, 
Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], 
Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody 
do zabawy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do spor-
tów, Siatki na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia 
na narty], Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkar-
skie, Sprzęt do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne 
rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do cho-
inek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane mone-
tami lub żetonami, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa sto-
łowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie 
cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Sza-
chy, Szpule do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, 
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na impre-
zy, Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektro-
niczne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach 
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zapro-
jektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na de-
ski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], 
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], 
Tuby strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku 
o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinko-
we, Układanki [puzzle], Uprząż wspinaczkowa, Urządzenia 
do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia 
do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznacza-
nia punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływa-
nia, Urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], 
Wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, Warcaby, Wędki, Wią-
zania do nart, Więcierze [pułapki na ryby], Wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfo-
we, Wrotki, Wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], Wstążki 
do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki antystresowe 
typu fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wy-
pchane, Zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, 
Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej 
skali do składania [zabawki], Ujeżdżalnie [przedmioty do za-
bawy], Żetony do gier hazardowych, Żyłki wędkarskie, Żyro-
skopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniej-
szonej skali, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley wine [piwo], 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, 
Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoho-
lowy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napo-
jów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, 
Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalko-
holowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszo-
nych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzu-
jące, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje 
izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orsza-
da, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, 
Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok -) [napój], Sarsaparilla 
(Napoje bezalkoholowe z -), Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety 
[napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogro-
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na (Moszcz -) niesfermentowany, Woda [napoje], Woda ga-
zowana, Woda gazowana (Preparaty do produkcji -), Woda 
litowa, Woda mineralna [napoje], Woda selcerska, Woda so-
dowa, Woda stołowa, 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysoko-
procentowe [napoje], Alkoholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe 
(Esencje -), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], 
Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, Destylowane 
napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż 
na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alko-
hol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Miętowy (likier -), Miód 
pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa -), Napoje alko-
holowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe 
wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocen-
towe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych, Rum, Sake, Whisky, 
Wino, Wódka, 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Administrowanie programami dla osób często 
podróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji han-
dlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Au-
dyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w za-
kresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura po-
średnictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Faktu-
rowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentowi w wyborze towarów i usług, Im-
presariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, 
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, Obróbka tekstów, Obsługa administracyj-
na firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych 
na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, 
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, Organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu 
telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psy-
chologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie li-
sty płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 

Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, 
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Staty-
styczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, 
Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tek-
stów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakre-
sie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, Usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów pie-
karniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi 
menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przy-
pominania o spotkaniach [prace biurowej, Usługi public re-
lations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełnia-
nia zeznań podatkowych, Usługi związane z listami pre-
zentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów 
automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposa-
żenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub re-
klamowych, Zarządzanie biznesowe programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
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osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie w działal-
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agencje 
kredytowe, Agencje nieruchomości, Agencje ściągania wie-
rzytelności, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Ban-
kowość on-line, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja bonów wartościo-
wych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, 
Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe 
izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjnie wzajemne, 
Gwarantowanie, ubezpieczeń na życie, Handel walutami 
i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitało-
we, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, 
Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Ocena 
finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu 
naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie 
kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek 
pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Od-
bieranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie 
akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwu-
tlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Po-
życzki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płat-
ności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwa-
rzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, 
Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy 
[wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektro-
niczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtu-
alnych walut, Udostępnianie informacji finansowych za po-
średnictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, 
Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi ak-
tuarialne, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi ban-
ków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, 
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finanso-
wania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyj-
ne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi 
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi gwaranto-
wania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania 
ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, Usługi portfela elektronicznego (usługi 
w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie 
świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nie-
ruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków, Wycena 
biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Wycena finansowa 
wełny, Wycena nieruchomości, Wycena zbiorów numizma-
tycznych, Wycena znaczków, Wyceny finansowe w związku 
z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, 
Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wynajem biur do co-
workingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biuro-
wej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie fi-
nansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu re-
fundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomo-
ścią, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 37 Asfaltowa-
nie, Budowa fabryk, Budowa falochronów, Budowa i konser-
wacja rurociągów, Budowa i naprawa magazynów, Budowa 
stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Budownictwo 
podwodne, Budownictwo portowe, Ciesielstwo, Czyszcze-
nie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od ze-

wnątrz, Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie komi-
nów, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie okien, Czyszczenie 
pojazdów, Dezynfekcja, Eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, Informacja o naprawach, Instalacja naprawa 
sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa pieców, In-
stalowanie i naprawa telefonów, Instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalni-
czych, Instalowanie i naprawa wind, Instalowanie oraz na-
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwa-
cja naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konser-
wacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Izolowa-
nie budynków, Konserwacja basenów, Konserwacja i napra-
wa palników, Konserwacja i naprawa samolotów, konserwa-
cja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja mebli, 
Konserwacja pojazdów, Konserwacja, czyszczenie, reperacja 
skór, Konsultacje budowlane, Lakierowanie, Ładowanie aku-
mulatorów do pojazdów, Ładowanie baterii telefonów ko-
mórkowych, Malowanie, Malowanie lub naprawa znaków, 
Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji alarmo-
wych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż 
rusztowań, Montaż wyposażenia kuchennego, Murarstwo, 
Mycie, Mycie pojazdów, Nadzór budowlany, Naprawa apara-
tów fotograficznych, Naprawa i konserwacja projektorów 
filmowych, Naprawa i konserwacja skarbców, Naprawa 
i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa linii wysokiego 
napięcia, Naprawa obuwia, Naprawa opon, Naprawa para-
soli, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa pomp, 
Naprawa zamków, Naprawy podwodne, Naprawy tapicer-
skie, Nitowanie, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instru-
mentów muzycznych, Odśnieżanie, Ostrzenie noży, Polero-
wanie pojazdów, Pranie bielizny, Pranie na sucho, Pranie 
pieluch tekstylnych, Prasowanie odzieży, Regeneracja i na-
pełnianie tonerów i tuszów, Regeneracja maszyn zużytych 
lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, Renowacja mebli, Renowacja 
odzieży, Renowacja powłok cynowych, Roboty wydobyw-
cze [górnictwo], Rozbiórka budynków, Smarowanie pojaz-
dów, Sterylizacja narzędzi medycznych, Strojenie instru-
mentów muzycznych, Szlifowanie papierem ściernym, Szli-
fowanie przy użyciu pumeksu, Sztuczne naśnieżanie, Tape-
towanie, Tapicerowanie mebli, Tępienie szkodników, inne 
niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Tynkowanie, Układanie kabli, Układanie nawierzchni drogo-
wych, Usługi dekarskie, Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi do-
ładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi eksploatacji kamieniołomów, Usługi 
elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi napraw awarii pojaz-
dów, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], Usługi sta-
cji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi stocz-
niowe, Usługi szczelinowania hydraulicznego, Usługi w za-
kresie napełniania kartridżów na tusz, Uszczelnianie budyn-
ków, Wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, 
Wiercenie studni, Wulkanizacja opon [naprawa], Wynajem 
buldożerów, Wynajem koparek, Wynajem pomp do drena-
żu, Wynajem pralek, Wynajem sprzętu budowlanego, Wy-
najem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem żurawi, Wy-
pożyczanie maszyn do czyszczenia, Wypożyczanie suszarek 
do naczyń, Wypożyczanie zmywarek, Wyważanie opon, 
Zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, Zabezpieczanie 
przed korozją, Zamiatanie dróg, 38 Agencje informacyjne, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, In-
formacja telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunika-
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cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność po-
przez terminale komputerowe, Łączność telegraficzna, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablowej, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, 
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegra-
mów, Przesyłanie wiadomości, Przydzielanie kanałów tele-
komunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów interne-
towych on-line, Usługi poczty głosowej, Usługi przywoław-
cze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], 
Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi telek-
sowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomuni-
kacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związa-
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomuni-
kacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiado-
mości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, Wypożyczanie faksów, Wypożyczanie mode-
mów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefo-
nów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, 39 Chroniony trans-
port przedmiotów wartościowych, Dostarczanie gazet, Do-
starczanie kwiatów, Dostarczanie paczek, Dostarczanie to-
warów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie 
wiadomości, Dostawa energii elektrycznej, Dostawa towa-
rów, Dystrybucja energii, Dystrybucja wody, Eskortowanie 
podróżnych, Fracht, Fracht [przewóz towarów], Frankowanie 
przesyłek pocztowych, Holowanie, Informacja o składowa-
niu, Informacja o transporcie, Informacje o ruchu drogo-
wym, Logistyka transportu, Łamanie lodu, Magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, Ma-
klerstwo okrętowe, Maklerstwo transportowe, Napełnianie 
automatów sprzedających, Obsługa śluz, Organizacja trans-
portu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację 
on-line, Organizacja wiz podróżnych paszportów i doku-
mentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Or-
ganizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pakowanie to-
warów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie, Pilotowanie 
dronów cywilnych, Pojazdy - Wypożyczanie, Pośrednictwo 
frachtowe, Powietrzny transport, Przechowywanie łodzi, 
Przenoszenie, przewóz bagaży, Przeprowadzki, Przewoże-
nie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo 
podwodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja trans-
portu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedy-
cja, Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport auto-
busowy, Transport barkami, Transport i przechowywanie 
odpadów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport ko-
lejowy, Transport łodziami, Transport łodziami spacerowy-
mi, Transport mebli, Transport morski, Transport pasażerski, 
Transport promowy, Transport rurociągami, Transport rzecz-
ny, Transport samochodami opancerzonymi, Transport 
tramwajowy, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do ce-
lów podróży, Usługi butelkowania, Usługi car-sharingu, Usłu-
gi kierowców, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], 
Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, 
Usługi ratownictwa, Usługi rozładunku towarów, Usługi tak-
sówek, Usługi transportu barkami, Usługi transportu na wy-
cieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu samochodami 
silnikowymi, Usługi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakre-
sie organizowania transportu dla wycieczek, Uzupełnianie 
banknotów w bankomatach, Wynajem autokarów, Wyna-

jem łodzi, Wynajem samochodów, Wynajem silników lotni-
czych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem syste-
mów nawigacyjnych, Wynajem traktorów, Wynajem zamra-
żarek, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie koni, Wynaj-
mowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Wypo-
życzanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Wypożyczanie samochodo-
wych bagażników dachowych, Wypożyczanie samocho-
dów wyścigowych, Wypożyczanie skafandrów nurkowych, 
Wypożyczanie wagonów towarowych, Wypożyczanie wóz-
ków inwalidzkich, Wypożyczanie zamrażarek, Wystrzeliwa-
nie satelitów na rzecz osób trzecich, Załadunek, wyładunek 
statków, Zbieranie wyrobów nadających się do przetworze-
nia (transport), 40 Apreturowanie papieru, Apreturowanie 
tkanin, Barwienie futer, Barwienie obuwia, Barwienie skór, 
Barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, Bar-
wienie tkanin, Chromowanie, Cynowanie, Dekatyzowanie 
tkanin, Dezodoryzacja powietrza, Dmuchanie szkła, Doradz-
two w dziedzinie wytwarzania wina, Druk sitowy, Drukowa-
nie, Drukowanie 3D, Drukowanie litograficzne, Drukowanie 
offsetowe, Drukowanie szablonów, Drukowanie zdjęć, Folo-
wanie tkanin, Fotograwiura, Frezowanie, Garbarstwo, Gra-
werowanie, Hafciarstwo, Heblowanie materiałów, Impre-
gnacja ognioodporna tkanin, Impregnowanie wodoodpor-
ne tkanin, Informacje o obróbce materiałów, Introligator-
stwo, Konserwowanie napojów i żywności, Kowalstwo, Kra-
wiectwo, Krojenie tkanin, Laminowanie, Lutowanie, Magne-
sowanie, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Nabłyszczanie 
futer, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, Obrębianie 
tkanin, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka drew-
na, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości 
odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, Obróbka taśm filmo-
wych, Obróbka wełny, Oczyszczanie powietrza, Oddzielania 
kolorów [obróbka], Odkażanie materiałów niebezpiecznych, 
Odlewanie metali, Odpuszczanie metali, Oprawianie dzieł 
sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, Pikowanie tkanin, Piło-
wanie materiałów, Pokrywanie kadmem, Polerowanie mate-
riałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Powlekanie me-
talu, Pozłacanie, Produkcja wina na rzecz osób trzecich, Prze-
róbki odzieży, Przetwarzanie ropy naftowej, Przyciemnianie 
okien samochodowych, Recykling odpadów i śmieci, Ry-
marstwo, Satynowanie futer, Składanie materiałów na za-
mówienie dla osób trzecich, Skórnictwo, Snucie osnów  
[krosna], Sortowanie odpadów i materiałów nadających się 
do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i odpadów, 
Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie szkła optycznego, Szy-
cie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścinanie i obróbka drewna, 
Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, Usługi pasteryzacji 
żywności i napojów, Usługi spawalnicze, Usługi technika 
dentystycznego, Usługi w zakresie fotokompozycji, Usługi 
w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane z farbiarstwem, 
Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdatnianie wody 
[oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie żywności, 
Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie tkanin, Wy-
konywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów ceramicznych, 
Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie generatorów, 
Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn dziewiar-
skich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie 
urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt [taksyder-
mia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, Wytłacza-
nie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, Za-
bezpieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe 
tkanin, Złocenie, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyr-
ki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
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nie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dubbing, Dystrybucja filmów, Edukacja religijna, Egzaminy 
edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifika-
cje w zakresie pilotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże, 
Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aiki-
do, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fi-
zyczna, Kursy korespondencyjne, Malowanie twarzy, Mon-
taż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie 
indywidualne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Obsługa 
ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scena-
riuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofil-
mów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie wy-
cieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż tek-
sty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wy-
pożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie 
napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia 
filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii 
picia herbaty], Szkoły z internatem, Świadczenie usług w za-
kresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumacze-
nia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura zwierząt, Udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi bibliotecz-
ne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne świad-
czone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej 
opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w zakresie 
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi orkie-
stry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, 

Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania za-
wodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomo-
cy symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby 
realizacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie 
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie 
komponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświa-
ty [nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi 
związane z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urzą-
dzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów teniso-
wych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowa-
nie stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wy-
pożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
nych lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji 
teatralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie fil-
mów kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożycza-
nie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, 
Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wysta-
wianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 
Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, 42 Aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, Analizy chemiczne, Analizy dotyczące poszu-
kiwania pokładów roponośnych, Analizy pisma ręcznego 
[grafologia], Analizy systemów komputerowych, Analizy 
wody, Audyt energetyczny, Badania bakteriologiczne, Bada-
nia biologiczne, Badania chemiczne, Badania geologiczne, 
Badania naukowe, Badania naukowe i technologiczne 
w dziedzinie klęsk żywiołowych, Badania naukowe i techno-
logiczne związane z mapowaniem patentów, Badania tech-
nologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania 
w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzinie kosmetyki, Badania 
w dziedzinie mechaniki, Badania w dziedzinie spawania, Ba-
dania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Bada-
nia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Chmura 
obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, Doradztwo w zakresie pro-
jektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, Dostar-
czanie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, Eksploracja 
podwodna [akwanautyka], Elektroniczne monitorowanie 
aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykry-
wania oszustw w Internecie, Elektroniczne monitorowanie 
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży 
tożsamości w Internecie, Hosting serwerów, Hosting stron 
internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowe-
go, Kalibrowanie [pomiary], Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Kontrola jakości, Kontrola szybów nafto-
wych, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Medyczne badania naukowe, 
Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
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autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Ocena jakości drewna na pniu, Ocena jakości wełny, 
Odblokowywanie telefonów komórkowych, Odzyskiwanie 
danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowa-
nia w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie 
platform komputerowych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie tech-
niczne, Platforma jako usługa [PaaS], Pomiary geodezyjne, 
Pomiary pól naftowych, Poszukiwania geologiczne, Poszuki-
wania ropy naftowej, Powielanie programów komputero-
wych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, Prognozowanie pogody, Prognozy 
meteorologiczne, Programowanie komputerów, Projekto-
wanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowa-
nie mody, Projektowanie opakowań, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Projektowanie urbanistyczne, Projekto-
wanie wizytówek, Próby kliniczne, Przechowywanie da-
nych elektronicznych, Rozsiewanie środków chemicznych 
w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdzanie au-
tentyczności dzieł sztuki, Stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użyt-
kowników przy użyciu technologii jednorazowego logowa-
nia dla aplikacji on-line, Testowanie [kontrola] pojazdów 
pod kątem sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek interneto-
wych, Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakre-
sie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Usługi architekto-
niczne, Usługi chemiczne, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi 
kartograficzne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyj-
nej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informa-
tyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, Usługi w zakresie identyfikacji użyt-
kowników z wykorzystaniem technologii do transakcji han-
dlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów, Usługi w zakresie poszukiwań złóż w dzie-
dzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, 
Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, Wyna-
jem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie ser-
werów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Wzornictwo przemysłowe, 45 Agencje adopcyjne, 
Agencje matrymonialne, Audyty zgodności z prawem, Au-
dyty zgodności z przepisami, Badania prawne, Badanie 
przeszłości osób, Biura rzeczy znalezionych, Doradztwo du-
chowe, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z mapo-
waniem patentów, Doradztwo w przypadku straty bliskiej 
osoby, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Dotrzymy-
wanie towarzystwa [opieka osobista], Gaszenie pożarów, 
Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontrola bezpie-
czeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeń-
stwa, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, 
Mediacje, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywła-
maniowych, Monitorowanie praw własności intelektualnej 
do celów doradztwa prawnego, Ochrona osobista, Opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka nad dzieć-

mi pod nieobecność rodziców, Opieka nad zwierzętami do-
mowymi [pod nieobecność właściciela], Organizowanie ce-
remonii religijnych, Organizowanie spotkań politycznych, 
Organizowanie zgromadzeń religijnych, Otwierania zamków 
zabezpieczających, Pisanie prywatnych listów, Planowanie 
i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc przy zakłada-
niu kimono, Poszukiwania genealogiczne, Poszukiwanie 
osób zaginionych, Prawne administrowanie licencjami, Po-
wadzenie ceremonii pogrzebowych, Rejestrowanie nazw 
domen [usługi prawne], Sprawy sporne (usługi pomocy w -), 
Stawianie tarota indywidualnym osobom, Śledzenie skra-
dzionych przedmiotów, Udzielanie licencji [usługi prawne] 
w ramach publikacji oprogramowania, Usługi adwokackie, 
Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usłu-
gi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażo-
we, Usługi detektywistyczne, Usługi doradztwa osobistego 
w zakresie stylizacji ubioru, Usługi dozorcze [konsjerż], Usłu-
gi kremacyjne, Usługi monitorowania prawnego, Usługi po-
grzebowe, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społecznościo-
wych on-line, Usługi stróży nocnych, Usługi w zakresie bal-
samowania, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wróżenia 
z kart, Usługi wyprowadzania psów, Ustalanie horoskopów, 
Wynajem nazw domen internetowych, Wypożyczanie alar-
mów przeciwpożarowych, Wypożyczanie gaśnic, Wypoży-
czanie odzieży, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie stro-
jów wieczorowych, Wypuszczanie gołębi na specjalne oka-
zje, Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 526377 (220) 2021 03 19
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) URSUS
(510), (511) 4 Alkohol (paliwo), Alkohol etylowy (paliwo),  
Antracyt, Benzyna, Benzyna ciężka, Benzyna ciężka ze smoły 
węglowej, Benzyna lekka, Brykiety drzewne, Brykiety węglo-
we, Brykiety z torfu (paliwo), Cerezyna (oczyszczony ozoke-
ryt), Ciecze chłodząco-smarujące, Denaturat, Dodatki nie-
chemiczne do paliwa, Drewno opałowe, Energia elektryczna, 
Gaz generatorowy (gaz czadnicowy), Gazy do oświetlania, 
Grafit smarujący, Hubka [podpałka], Knoty do lamp, Knoty 
do świec, Koks, Lanolina stosowana do produkcji kosmety-
ków, Lignit, Ligroina, Łój, Mazut, Miał węglowy [paliwo], Mie-
szaniny pochłaniające kurz, Mieszanki do wiązania pyłu 
do zamiatania, Nafta, Oleina, Olej do oświetlania, Olej kostny 
do celów przemysłowych, Olej napędowy, Olej rybi niejadal-
ny, Olej rycynowy do celów przemysłowych, Olej rzepakowy 
do celów przemysłowych, Olej słonecznikowy do celów 
przemysłowych, Olej ze smoły węglowej, Oleje do farb, Oleje 
do konserwacji murów, Oleje do konserwacji skór, Oleje 
do smarowania, Oleje do tkanin, Oleje silnikowe, Oleje uła-
twiające wyjmowanie z formy [budownictwo], Oleje zwilża-
jące, Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], Paliwa, Paliwa 
mineralne, Paliwo benzenowe, Paliwo gazowe, Paliwo na ba-
zie alkoholu, Paliwo na bazie ksylenu, Paliwo oświetleniowe, 
Paliwo w postaci brykietów, Paliwo z biomasy, Parafina, Pod-
pałki, Podpałki drewniane do zapalania, Podpałki papierowe 
do zapalania, Preparaty pochłaniające pył, Preparaty z oleju 
sojowego do zapobiegania przywieraniu przyborów ku-
chennych, Przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, Ropa 
naftowa, Ropa naftowa, surowa lub rafinowana, Rozpylone 
mieszanki paliwowe, Smar do skór, Smary, Smary do broni, 
Smary do konserwacji skór, Smary do pasów, Smary przemy-
słowe, Stearyna, Środki do usuwania pyłu, Światełka nocne 
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[świeczki], Świece, Świece zapachowe, Tłuszcz do obuwia, 
Tłuszcz wełniany, Tłuszcze do smarowania, Torf [paliwo], Wa-
zelina do celów przemysłowych, Węgiel, Węgiel do fajek 
wodnych, Węgiel drzewny [paliwo], Węgiel jako paliwo, Wosk 
[surowiec], Wosk do nart, Wosk do oświetlania, Wosk do pa-
sów, Wosk karnauba, Wosk przemysłowy, Wosk pszczeli, 
Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, Wosk 
ziemny [ozokeryt], Zestalone gazy [paliwo], 6 Altany kon-
strukcje z metalu, Aluminium [glin], Armatura metalowa 
do przewodów do sprężonego powietrza, Balustrady meta-
lowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barier-
ki ochronne metalowe dla kolei, Baryłki [beczki] metalowe, 
Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Belki stropowe 
metalowe, Biały metal, Blacha (opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła 
pojazdów, Boazeria metalowa, Bochny pudlarskie [metalurgia], 
Boje cumownicze metalowe, Bolce metalowe do butów, Bram-
ki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz, Brąz (nagrob-
ki z -), Brąz (wyroby artystyczne z -), Bydło (łańcuchy dla -), Cer-
metale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy metalowe, 
Chrom (Cr), Chrom (rudy -), Ciągnione i polerowane pręty 
metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjąt-
kiem czcionek, Cyna, Cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Dachowe rynny 
metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki metalo-
we, Dachy (pokrycia -) metalowe, Deflektory kominowe me-
talowe, Doki pływające do cumowania statków metalowe, 
Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, Drob-
ne wyroby metalowe, Druciana (tkanina -), Drut aluminiowy, 
Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], 
Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjąt-
kiem drutu topikowego], Drzwi (urządzenia do otwierania -) 
nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalo-
we, Dystrybutor woreczków na psie odchody, mocowane 
z metalu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwony 
i dzwonki, Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, 
Dźwigary metalowe, Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki prze-
ciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalo-
we, Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa [sta-
niol], Folie metalowe do zawijania i pakowania, Foremki 
do lodu metalowe, Formy, Formy odlewnicze metalowe, 
Galenit (ruda -), Gałki [uchwyty] metalowe, German (Ge), Glu-
cyn [beryl], Groby metalowe, Gwoździe, Gwoździe z szeroką 
główką [ćwieki], Gzymsy (formy, odlewy -) metalowe, Gzym-
sy metalowe, Hafn [celt], Haki do wieszania kotłów metalowe, 
Haki do wieszania ubrań, metalowe, Haki wspinaczkowe 
z metalu [sprzęt wspinaczkowy], Harmonijkowe drzwi z me-
talu, Ind (In), Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stosowane 
przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny 
telefoniczne metalowe, Kable metalowe nieelektryczne, 
Kadm, Kajdanki, Kanalizacja (rury rozgałęźne do -) metalowe, 
Kapsle do butelek metalowe, Kasetki na pieniądze [metalowe 
lub niemetalowe], Kasy pancerne, Kasy pancerne [metalowe 
lub niemetalowe], Klamki do drzwi metalowe, Klamry [zaciski] 
metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klatki 
(metalowe -) dla dzikich zwierząt, Kłodki, Kobalt surowy [metal], 
Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne (wyposa-
żenie metalowe dla nawierzchni -), Kołki do ścian, metalowe, 
Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Kołnierze metalo-
we, Kominowe trzony metalowe, Kominy metalowe, Kon-
strukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe 
-) [budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, 
Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korkowanie (kapsle do 
-) metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe, 
Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] metalowe, Ko-
twice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalowe 
do kluczy, z metali nieszlachetnych, Kółka samonastawne 

do mebli metalowe, Krany, kurki do beczek metalowe, Kra-
townice [kładki] metalowe, Kratownice metalowe, Kraty me-
talowe, Krucyfiksy z metali nieszlachetnych, inne niż biżute-
ria, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule stalo-
we, Kurniki metalowe, Limonit, Liny kolejek napowietrznych, 
Liny metalowe, Liny stalowe, Listwy metalowe, Listwy profi-
lowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje 
metalowe], Lut [twardy] (stopy na -), Lut ze srebra, Lut ze zło-
ta, Lutowanie (drut do -) metalowy, Lutowanie [twarde] (prę-
ty do -) metalowe, Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpie-
czające, metalowe, Łóżka (kółka samonastawne do -) metalo-
we, Łubki [nakładki stykowe] do szyn, Łupki płytki dachowe 
(zaczepy do -) metalowe, Łuszczone pręty metalowe, Ma-
gnez (Mg), Mangan (Mn), Maszty [słupy] metalowe, Maszty 
ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalo-
we do budowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe 
do budownictwa, metalowe, Materiały zbrojeniowe do pa-
sów maszynowych metalowe, Materiały zbrojeniowe 
do przewodów rurowych, metalowe, Metale nieszlachetne 
i ich stopy, Metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzo-
ne, Metale samozapalne, Metale w formie sproszkowanej 
[metale sproszkowane], Metale w postaci folii lub proszku 
do drukarek 3D, Metalowe bransoletki identyfikujące, Meta-
lowe butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego 
powietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane 
na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi składa-
ne, Metalowe kanistry, Metalowe kątowniki stalowe, Metalo-
we klipsy do zamykania torebek, Metalowe klucze, Metalowe 
kołatki do drzwi, Metalowe kosze dachowe do użytku w bu-
downictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe maszty 
flagowe do trzymania w rękach, Metalowe materiały kon-
strukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, 
Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub 
drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe [podziałki] prze-
grody, Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe 
pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, Metalowe pokrycia dachów, Metalowe rampy dla 
pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływo-
we, Metalowe ruszty do kominków, Metalowe taborety 
ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe 
urządzenia do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia 
zamykające drzwi, Metalowe wieszaki na torby, Metalowe 
wsporniki do mebli, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasu-
wy do drzwi, Miedź (drut z -) nieizolowany, Miedź (pierścienie 
z -), Miedź surowa lub półprzetworzone, Mieszanie zaprawy 
(kastry do -) metalowe, Molibden (Mo), Naciągi pasów, meta-
lowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (pomniki metalowe -), 
Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, Nakrętki 
śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], 
Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Napręża-
nie (zacisk do -), Narzędzia (skrzynki do -) z metalu [puste], 
Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [chomątka] meta-
lowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], Nawijarki 
niemechaniczne do węży giętkich metalowe, Nieelektrycz-
ne dzwonki do drzwi z metalu, Nieelektryczne urządzenia 
do otwierania okien, Nieelektryczne urządzenia do zamyka-
nia okien, Nikiel (Ni), Niob (Nb), Nity metalowe, Nowe srebro, 
Numery domów nieświecące, metalowe, Obejmy do prze-
noszenia ładunków, metalowe, Obręcze do beczek metalo-
we, Obrotnice [koleje], Obudowy do szybów naftowych me-
talowe, Obudowy grobów metalowe, Odrzwia metalowe, 
Ograniczniki drzwiowe metalowe, Ograniczniki metalowe, 
Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny me-
talowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne 
i budowlane], Okna metalowe, Okna skrzynkowe metalowe, 
Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi metalowe, Oku-
cia do łóżek metalowe, Okucia do trumien metalowe, Okucia 
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drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia metalowe, Okucia 
metalowe do mebli, Okucia metalowe do okien, Okucia 
okienne (ozdobne), metalowe, Okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, Ołów surowy lub półprzetworzone, Opił-
ki metalowe, Osłony do rur metalowe, Osłony drzew, metalo-
we, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pachołki cumownicze 
metalowe, Palety do transportu wewnętrznego metalowe, 
Palety załadowcze metalowe, Palniki metalowe, Panele aku-
styczne metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany 
metalowe, Pierścienie gwintowane, Pierścienie metalowe, 
Platformy prefabrykowane metalowe, Platformy wyrzutni ra-
kietowych, metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Płytki me-
talowe do użytku w budownictwie, Płytki podłogowe meta-
lowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płyty do drzwi metalowe, 
Płyty kotwiące, Płyty metalowe, Płyty pamiątkowe metalo-
we, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, 
metalowe, Podkowy (gwoździe, hufnale do -), Podłogi meta-
lowe, Pojemniki [kasety, paki] metalowe, Pojemniki do pako-
wania metalowe, Pojemniki do przechowywania kwasów 
metalowe, Pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego 
powietrza metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, 
transport], Pojemniki na paliwo płynne metalowe, Pojemniki 
pływające metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia 
metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów meta-
lowe, Pomniki metalowe, Posrebrzane stopy cyny, Prefabry-
kowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe 
metalowe, Pręty stalowe walcowane na gorąco, Pręty stalo-
we wyższej jakości, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi 
przesuwnych [ z metalu], Przenośne struktury metalowe, 
Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody 
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Prze-
wody wodociągowe, metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje me-
talowe], Pudełka z metali nieszlachetnych, Pułapka na dziką 
zwierzynę [sidła], Puszki do konserw, metalowe, Raki [wyroby 
żelazne do wspinaczki], Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, 
bloki metalowe [inne niż do maszyn], Ruchome metalowe 
schody pokładowe dla pasażerów, Rudy metali, Rurociągi za-
silające metalowe, Rurowe (przewody -) metalowe, Rury i rur-
ki ze stali, Rury ściekowe metalowe, Ruszty beleczkowe [w pa-
leniskach otwartych], Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Ry-
gle do zasuw okiennych, Rygle okienne metalowe, Schody 
(obudowy -) metalowe, Sejfy elektroniczne, Silosy metalowe, 
Skrajniki metalowe dla wagonów kolejowych, Skrobaczki 
do obuwia [umieszczone przed drzwiami], Skrzynki na listy 
metalowe, Skrzynki na narzędzia metalowe [puste], Słupy li-
nii elektrycznych metalowe, Słupy metalowe, Słupy metalo-
we [elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalo-
we, Słupy telegraficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy 
(wiązadła do -) metalowe, Sprężyny [drobnica metalowa], 
Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, Stal 
(rolet ze -), Stal lana [staliwo], Stal surowa lub półprzetworzo-
ne, Statuetki z metali nieszlachetnych, Stele nagrobne meta-
lowe, Stemple [podpory] metalowe, Stojaki do beczek meta-
lowe, Stop łożyskowy, Stopnie schodów metalowe, Stopy 
stali, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna i niemecha-
niczna metalowa, Szalunki do betonu metalowe, Szczęki 
imadeł metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkie-
lety konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety 
metalowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, 
Sztabki metali nieszlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny me-
talowe, Ścianki z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) 
metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, 
Śruby do łączenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, 
Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne nie-
świecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki identyfika-
cyjna metalowe, Tace metalowe, Tantal [metal], Taśma stalo-
wa, Taśmy do związywania metalowe, Tombak, Trampoliny 

metalowe, Tubingi (obudowy -) metalowe, Tytan (Ti), Uliczne 
kanały ściekowe metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki 
(poruszane wiatrem -) metalowe, Uszczelki metalowe, Wa-
nad (V), Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla pta-
ków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wia-
trowskazy [kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, 
Wiązadła metalowe do celów rolniczych, Wolfram (W), 
Wsporniki metalowe do budownictwa, Zaciski do rur i kabli, 
metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb 
metalowe, Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki ob-
rotowe do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia 
do pojemników metalowe, Zamknięcia do pudełek metalo-
we, Zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelek-
tryczne], Zasuwy do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki 
[korki] metalowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki meta-
lowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Za-
wleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, 
Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągo-
we metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (materiały -) 
do betonu metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektrycz-
ne], Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, 
Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, 
Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotni-
ce kolejowe, Żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], 
Żelazo (rudy -), Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, 
Żelazotytan, Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzero-
bione, Żyłki do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane 
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezyn-
fekcyjnych, Alternatory [generatory prądu przemiennego], 
Aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty 
do oczyszczania acetylenu, Automaty do sprzedaży, Auto-
matyczne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrę-
towego, Awaryjne generatory prądotwórcze, Betoniarki, 
Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], 
Chłodnice do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silni-
ków, Części hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części 
maszyn], Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone 
do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części ma-
szyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, 
Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmu-
chawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki 
mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż 
do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, 
Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwi-
gi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zę-
batkowe, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektrome-
chaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, Elektrycz-
ne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, Elek-
tryczne mopy parowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia 
krawędzi nart, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektrycz-
ne przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowi-
rówki, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elek-
tryczne urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urzą-
dzenia do otwierania okien, Elektryczne urządzenia do spa-
wania, Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elek-
tryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa 
domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne 
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory 
rolnicze, Etykieciarki, Ezektory [wyrzutniki], Filtry [części ma-
szyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzonego po-
wietrza, do silników, Formy [części maszyn], Frezarki, Galwa-
nizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kon-
densacyjne [części maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe bę-
dące częścią gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gu-
mowe będące częścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsieni-
ce gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ła-
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dunkowo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic pługów śnieżnych, Generatory elektryczno-
ści, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice cylindrów do silni-
ków, Głowice wiertarskie [części maszyn], Grabie do zgrabia-
rek, Gwinciarki [do nakrętek], Hydrauliczne urządzenie 
do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenie do otwierania 
okien, Hydrauliczne urządzenie do zamykania okien, Hydrau-
liczne zamknięcia drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, 
Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego odkurzania, In-
stalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne, Insta-
lacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, 
Kabestany, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kafary 
[maszyny], Kalandry, Kamienie młyńskie, Kanały dymowe 
do kotłów maszynowych, Klisze drukarskie, Klocki hamulco-
we, inne niż do pojazdów, Kolektory wydechowe do silni-
ków, Koła garncarskie, Koła maszyn, Koła szlifierskie [części 
maszyn], Kołowrotki [przędzenie], Kołowroty [do wyciąga-
nia], Kombajny zbożowe, Kondensatory pary [części maszyn], 
Konwertory dla stalowni, Konwertory katalityczne, Konwer-
tory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spala-
nia, Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Kopyta szew-
skie [części maszyn], Korbowody do maszyn, motorów i silni-
ków, Korby [części maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, 
Kosze samowyładowcze mechaniczne, Kotły maszynowe 
[parowe], Kowarki, Krajalnice do chleba, Krajalnice elektrycz-
ne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Krajar-
ki [maszyny], Krążki [części maszyn], Krosna, Krosna do wyro-
bów pończoszniczych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywa-
tory [maszyny], Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, 
Lance termiczne [maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy 
[palniki do lutowania], Łańcuchy do podnośników [części 
maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, 
Łożyska [części maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, 
Łożyska kulkowe, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska 
z automatycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipula-
tory przemysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do sieka-
nia mięsa, Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy me-
chanizm przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny 
dla odlewnictwa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla 
włókiennictwa, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do bu-
dowy torów kolejowych, Maszyny do cerowania, Maszyny 
do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wyci-
nania skóry, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Ma-
szyny do filtrowania, Maszyny do fotoskładu, Maszyny 
do glazurowania, Maszyny do grawerowania, Maszyny 
do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Maszyny 
do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszy-
ny do montażu rowerów, Maszyny do mycia butelek, Maszy-
ny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do naciągu rakiet 
do tenisa, Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, 
Maszyny do napełniania butelek, Maszyny do obrębiania, 
Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, 
Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny 
do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny 
do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny do oplatania, 
Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszyny 
do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny 
do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cukru, Maszyny 
do produkcji masła, Maszyny do produkcji papieru, Maszyny 
do produkcji sznurka, Maszyny do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, Maszyny do przetwórstwa metali, Maszyny 
do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulowania [nasta-
wiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny do smołowa-
nia, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny do ste-
reotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, 

Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, Maszyny 
do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do upra-
wiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania 
odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów przemysło-
wych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysa-
nia powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, 
Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamykania bute-
lek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, Maszyny 
drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektromecha-
niczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiarskie, Ma-
szyny górnicze, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elek-
tryczne], Maszyny i urządzenia do prania dywanów, elek-
tryczne, Maszyny kopiące rowy [pługi], Maszyny kruszące, 
Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężone po-
wietrze, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny po-
działowe, Maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, 
Maszyny rolnicze, Maszyny rozpylające, Maszyny ssące do ce-
lów przemysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny wydmucho-
we, Maszyny drukarskie, Maźnice [części maszyn], Mechanicz-
ne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy do warsztatów 
tkackich, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 
Membrany do pomp, Miechy [części maszyn], Miechy 
do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów domo-
wych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części maszyn], Młoty 
dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Młyn-
ki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki do mielenia 
mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcz-
nym, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki 
kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Młyny odśrodko-
we, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Na-
rzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, 
Nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, Nicielnice 
tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części maszyn], Noże 
elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [czę-
ści maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy drukarskie, Obroto-
we prasy parowe do tkanin, przenośne, Obudowy [części 
maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Odkurzacze, Odpo-
wietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, Odtłuszcza-
cze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony maszyn, Osprzęt 
kotłów maszynowych, Ostrza [części maszyn], Ostrza do ko-
siarek, Ostrza do sieczkarni, Oszczędzacze paliwa do silników, 
Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do luto-
wania, Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pasy 
do podnośników, Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, 
Pasy do silników, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej 
do łożysk, Pierścienie smarujące [części do maszyn], Pierście-
nie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, 
Pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety dozu-
jące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, 
Pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniają-
cej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, 
Płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, Pływające 
punkty produkcji, przechowywania i załadunku [FPSO], 
Pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, Pneuma-
tyczne urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urzą-
dzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne urządzenia 
do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki oleju odpado-
wego, Podajniki [części maszyn], Podajniki papieru [drukar-
stwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Podgrzewacze 
wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi], Podnośniki [urzą-
dzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, Podnośniki 
pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi narciarskie, Pod-
stawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] elek-
tryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, Pompy [czę-
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ści maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pompy baseno-
we do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji 
grzewczych, Pompy do piwa, Pompy na sprężone powietrze, 
Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe samonastawne, Pom-
py powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], 
Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarownicze, Postrzy-
garki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane monetą, Prasow-
nice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Prasy do pa-
szy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typograficzne, 
Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, Prowadniki 
do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, Przeciągarki 
[ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Przecinarki [obra-
biarki] Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], Przeguby 
uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn, 
Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, 
Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
kładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Przemienniki mo-
mentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Przesiewacze, 
Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (instalacje do -), 
Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy do polerowania 
butów, elektryczne, Przyrządy do przenoszenia ładunków 
na poduszkach powietrznych, Przyrządy do zasuwania za-
słon, sterowane elektrycznie, Rampy załadunkowe, Redukto-
ry ciśnienia [części maszyn], Regulatory [części maszyn], Re-
gulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości ob-
rotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, Roboty 
kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, Robotyczne 
kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do celów 
medycznych, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysło-
wych, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Rozpylacze 
do ścieków, Rozruszniki nożne do motocykli, Rozruszniki sil-
ników, Ruchome chodniki, Ruchome schody, Rurowe prze-
nośniki pneumatyczne, Rury do kotłów [części maszyn], Se-
paratory para-olej [odolejacze pary], Sieczkarnie, Siewniki 
[maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki 
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrau-
liczne, Silniki lotnicze, Silniki na sprężone powietrze, Silniki 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzuto-
we, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, 
inne niż do pojazdów lądowych, Sita [maszyny lub części 
maszyn], Składarki [drukarstwo], Skraplacze powietrzne, 
Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie biegów, inne niż do po-
jazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
Skrzynki na matryce [drukarstwo], Smarownice [części ma-
szyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawar-
ki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprężarki doładowujące, 
Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wałów [maszyny], Sprzę-
gła, inne niż do pojazdów lądowych, Ssawki do odkurzaczy, 
Sterowniki do wind, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i sil-
ników, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stoja-
ny [statory], Stoły do maszyn, Stoły do pił [części maszyn], 
Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Suwnice pomostowe, 
Szczotki [części maszyn], Szczotki do odkurzaczy, Szczotki 
elektryczne, Szczotki prądnic, Szczotki węglowe [elektrycz-
ność], Szpule [części maszyn], Szpule do krosien tkackich, 
Szycie (Maszyny do -), Śrubokręty elektryczne, Świdry górni-
cze, Świdry wiertnicze [części maszyn], Świece zapłonowe 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece 
żarowe do silników Diesla, Tamborki do maszyn hafciarskich, 
Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki [części maszyn lub 
silników], Tłoki do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki 
do silników, Tłumiki do silników, Tokarki, Torby do odkurza-
czy, Transportery pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne, Tur-
biny wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, Tur-
bosprężarki, Tympany [części maszyn drukarskich], Ubijaczki 
elektryczne do użytku domowego, Ubijaki elektryczne, 

Uchwyty [części maszyn], Uchwyty do ostrzy [części ma-
szyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], Ugniatarki me-
chaniczne, Urządzenia do czyszczenia parowe, Urządzenia 
do korkowania butelek, Urządzenia do malowania, Urządze-
nia do mycia naczyń stołowych, Urządzenia do napowietrza-
nia napojów, Urządzenia do napowietrzania wody, Urządze-
nia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, Urzą-
dzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, 
Urządzenia do szypułkowania [maszyny], Urządzenia do tar-
cia warzyw, Urządzenia do wulkanizacji, Urządzenia do za-
gęszczania odpadów, Urządzenia do zasilania kotłów maszy-
nowych, Urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszy-
ny], Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania 
żywności, Urządzenia i maszyny introligatorskie do celów 
przemysłowych, Urządzenia mechaniczne do nawijania, 
Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urządzenia podno-
śnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, 
Urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, Urzą-
dzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, Urządzenia 
zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spala-
nia, Walcarki, Walce do walcarki, Walce drogowe, Wałki dru-
karskie do maszyn, Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Wały rozrządcze do silników pojaz-
dów, Wciągarki do sieci [rybołówstwo], Wciągniki [wielokrąż-
ki], Wentylatory do silników, Węże do odkurzaczy, Wialnie, 
Wiązarki do siana, Wibratory [maszyny] do celów przemysło-
wych, Wiertarki, Wiertarki ręczne elektryczne, Wieszaki  
[części maszyn], Wirówki do mleka/śmietany, Wkłady do ma-
szyn filtrujących, Wolne koła, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwacze paliwa do silników, 
Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, Wykończarki [maszyny 
drogowe], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wytłaczarki, 
Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Zamiatarki drogowe  
[samojezdne], Zasilacze do gaźników, Zawory [części maszyn 
lub silników], Zawory [części maszyn], Zawory ciśnieniowe 
[części maszyn], Zawory klapowe [części maszyn], Zbiorniki 
wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrzebiarki, Złą-
cza uszczelniające [części silników], Zmotoryzowane kulty-
watory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie masztowe, Żura-
wie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki [narzędzia], Broń biała  
[boczna], Brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], Brzy-
twy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręczne], Diamenty 
szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta, Dłuta gniazdowe 
[przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeźbiarskie, Dłuta 
wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczelniania, Dobijaki 
do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziurkacze rewolwero-
we [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspandery [narzędzia 
ręczne], Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, Etui 
na maszynki do golenia, Frezy [narzędzia], Grabie [narzędzia], 
Grabie do bunkrów [golf], Grzebienie, zgrzebła [narzędzia 
ręczne], Grzechotki [narzędzia ręczne], Gwintownice [narzę-
dzia ręczne], Gwintownice ramkowe pierścieniowe, Harpuny, 
Harpuny do łowienia ryb, Igły do tatuaży, Igły grawerskie, 
Imadła, Imadła stołowe [przyrządy ręczne], Kadzie odlewni-
cze [narzędzia ręczne], Kastety, Kątowniki [narzędzia], Kielnie, 
Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręczne], Koparki 
do rowów [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie [narzędzia 
ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], Kosy, Krajalni-
ce do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, obsługiwane 
ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kurki [narzędzia ręcz-
ne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, Łomy, Łopatki 
[ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, widelce i noże 
stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, Maszynki 
do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia włosów do użyt-
ku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Miechy do ko-
minków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła do mieszania 
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farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Młotki 
do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy ręczne], Młot-
ki kamieniarskie, Młotki nitownicze [narzędzia], Młoty kowal-
skie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [narzędzia ręcz-
ne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręczne], 
Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia do skórowa-
nia zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia ręcz-
ne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia do zbiera-
nia owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formierskie, Narzę-
dzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia ręczne 
do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, Narzędzia 
rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawające [narzę-
dzia ręczne], Narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Nitownice 
[narzędzia ręczne], Noże, Noże ceramiczne, Noże do krojenia 
mięsa, [Noże do otwierania ostryg, [Noże do otwierania wina, 
Noże do pizzy, nieelektryczne, Noże do podcinania kopyt 
[narzędzia ręczne], Noże do tapet, Noże do usuwania rybich 
łusek, Noże do warzyw, Noże kowalskie, Noże kuchenne 
do obierania, Noże myśliwskie, Noże ogrodnicze do przyci-
nania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki 
do okulizowania roślin, Obcinacze do paznokci [elektryczne 
lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzędzia ręczne], Obie-
raczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, Obsługiwane ręcz-
nie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcznych, Opielacze 
ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Oprawki do rozwierta-
ków, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], Osełki do ostrze-
nia, Osełki do ostrzenia kos, |Oskardy, kilofy, Ostrza [broń], 
Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] do strugów, Ostrza 
nożyc, Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze do puszek [nieelektrycz-
ne], Pałki policyjne, Paski skórzane do ostrzenia, Pasy na na-
rzędzia, Pęsety do depilacji, Pierścienie do kos, Pilniczki karto-
nowe ze szmerglem, Pilniki [narzędzia], Pilniki do paznokci, 
Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki igłowe, Pilśniarki  
[narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], Piły [narzędzia ręczne], 
Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety [narzędzia ręczne], Pistolety 
do uszczelniania, Pistolety ręczne do wytłaczania masy 
uszczelniającej, Pochwy do mieczy, Pogrzebacze, Polerki 
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Pompki ręczne, 
Pompy powietrza o napędzie ręcznym, Przebijaki [narzędzia], 
Przecinacze, Przecinaki [narzędzia ręczne], Przedłużacze 
do korb do gwintowników, Przybory do depilacji, elektrycz-
ne lub nieelektryczne, Przycinacze do drzew, Przycinarki 
do rur [narzędzia], Przyrządy do cięcia rur, Przyrządy do de-
kantacji cieczy [narzędzia ręczne], Przyrządy do ostrzenia, 
Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy do strzyżenia [ręcz-
ne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przyrządy do tatuowania, 
Przyrządy do znakowania żywego inwentarza, Przyrządy 
tnące [narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], Rączki 
do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], Ręczne krajalnice 
do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Rę-
kojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze do warzyw, Roz-
pylacze do środków owadobójczych [ręczne], Rozwiertaki, 
Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Sekatory, Sierpaki, 
Skalpele do użytku hobbystycznego, Skrobaki [narzędzia 
ręczne}, Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe [narzędzia], Sre-
bro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple do wypalania, 
Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Strugi, Strugi kątni-
ki, Szable, Szczypce do rozdrabniania mięsa, Szczypce 
do skracania knotów [nożyczki], Szczypce płaskie, Szczypce, 
kleszcze, Szmerglowe tarcze ścierne, Szpachelki dla artystów, 
Szpachle [narzędzia ręczne], Szpachle do mieszania farb, 
Szpadle [narzędzia], Szpikulce do lodu, Szpryce do rozpylania 
środków owadobójczych, Sztućce, Sztućce stołowe [noże, 
widelce i łyżki], Sztylety, Szufelki do monet, Szydła, Śrubokrę-
ty, nieelektryczne, Świdry, Świdry [narzędzia ręczne], Świdry 
ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, Tarni-

ki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do siekania mięsa [ręczne], 
Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory ciesielskie [do wy-
cinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, Ubijaki do gruntu 
[narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty do pił, Urządzenia 
do karbowania włosów [karbownice], Urządzenia do lasero-
wego usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia do przekłuwania uszu, Urządzenia do strzyżenia 
zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia ręczne do zwalcza-
nia pasożytów roślin, Widelce, Widelce do mięsa, Widełki 
do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręczne], Wiertarki ręcz-
ne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcznych], Wiertła 
do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybijaki, Wyciągarki 
przewodów [ręczne], Wydrążacze do owoców, Wytłaczarki 
[narzędzia ręczne], Zaciski ciesielskie i bednarskie, Zalotki 
do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do manicure, Zestawy 
do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicure, Żelazka, Że-
lazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelazka do karbowa-
nia [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia szewskie], Ży-
letki, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akceleratory czą-
stek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory, 
elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwię-
kowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składowe przyrzą-
dów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, Analiza-
tory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Ane-
mometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura do destyla-
cji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania tem-
peratury, Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura 
i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Apa-
raty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie do celów me-
dycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodnego, 
Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne sekretar-
ki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-
nach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojaz-
dów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Bate-
rie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów 
elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie 
słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochipy, Bio-
metryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, naświetlone, 
Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do broni pal-
nej, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki 
elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem DNA, 
Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [apa-
raty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie foto-
graficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyfrowe stacje me-
teorologiczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warunków 
klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne 
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujni-
ki parkowania do pojazdów, Czujniki piezoelektryczne, Czyt-
niki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kre-
skowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dalmierze 
[odległościomierze], Densymetry, Densytometry, Diody elek-
troluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody 
świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki do biletów, Drukarki 
komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolo-
wany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] tele-
graficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry 
[siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magne-
tyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży 
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki 
alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi 
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przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany [fotografia], Ekrany 
fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, Ekrany wideo, Elektolizery, Elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do po-
brania, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne 
systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektro-
niczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze oso-
biste, Elektroniczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne 
dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia 
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycz-
nych, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektrycz-
ne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony 
do pobrania na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], 
Ergometry, Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, 
Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filtry do masek dc od-
dychania, Filtry do użytku w fotografii, Filtry promieni ultra-
fioletowych do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe 
i niepirotechniczne, Folie ochronne dostosowane do smart-
fonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów kompu-
terowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazome-
try [urządzenia pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, 
Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Gęstościo-
mierze, Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania 
do telefonów komórkowych, Grodzie akumulatorów elek-
trycznych, Grzechotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kiero-
wania zwierzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizd-
ki do przywoływania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sy-
gnalizacyjne, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetycz-
ne, Igły do kompasów geodezyjnych, Igły gramofonowe, In-
kubatory dla kultur bakteryjnych, Instalacje elektryczne, In-
stalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 
Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne 
pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy 
komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Ka-
ble rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kalkula-
tory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania 
do pojazdów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kami-
zelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe 
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, 
Karkasy dla cewek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, 
Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty pamięci 
do urządzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kaski dojazdy kon-
nej, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, 
Katody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki 
do mierzenia, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopo-
dy ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomie-
rze], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania 
i wydawania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśni-
cze, Koce ratunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane iden-
tyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty ma-
gnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, 
Kombinezony ochronne dla lotników, Komory dekompresyj-
ne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przy-
rządy pomiarowe], Kompasy okrętowe, Komputery, Kompu-
tery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery 
przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Konden-
sory optyczne, Końcówki [elektryczność], Korektory graficz-
ne [urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy 

galenitu [detektory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze 
[areometry], Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry 
[mlekomierze], Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błysko-
we do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [foto-
grafia], Lampy elektronowe, Lampy elektronowe próżniowe 
[radio], Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, nie do ce-
lów medycznych, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie 
magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, 
Lepkościomierze, Liczniki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki 
obrotów, Liczydła, Liny sondujące, Logi [instrumenty pomia-
rowe], Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [optyka], Lustra do kon-
troli pracy, Ładowarki do baterii, Ładowarki do papierosów 
elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne 
[przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne, Łodzie ratun-
kowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magne-
tofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Maneki-
ny do symulacji zderzeń, Manekiny reanimacyjne [przyrządy 
dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia kompute-
rowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszyny do liczenia i sortowania 
pieniędzy, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia 
do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, Mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, Megafony, Mem-
brany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej, Metro-
nomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia roz-
miaru pierścionka lub obrączki, Miarki krawieckie, Miary, 
Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mi-
krofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikroto-
my, Miksery audio, Modele głowy do szkoleń dla fryzjerów 
[urządzenie dydaktyczne], Modemy, Monitory [programy 
komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy] |, Monitory 
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Na-
dajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termoczułe, nie 
do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotników, Nakry-
cia głowy w postaci kasków ochronnych, Napędy dysków 
do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, 
Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, Niwelato-
ry, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych 
[fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiek-
tywy [soczewki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] 
optyka, Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające, 
Obudowy głośników, Ochraniacze głowy do uprawiania 
sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów do uprawia-
nia sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizu-
alne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegra-
ficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, Od-
twarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt 
fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważ-
niki, Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, Odzież 
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczona do użycia w la-
boratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa galwaniczne, 
Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, 
Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, 
Okulary przeciwsłoneczne, Omomierze, Okulary inteligent-
ne, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary prze-
ciwoślepieniowe, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki 
do okularów, Oprogramowanie gier komputerowych do po-
brania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, 
Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, na-
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grane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, Optyczne 
nośniki danych, Organiczne diody elektroluminescencyjne 
[OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe dla strażaków, Osło-
ny do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osłony obiek-
tywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony 
przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, 
Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwie-
tlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery 
radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, 
Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Par-
kometry, Paski do telefonów komórkowych, Pasy balastowe 
do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń 
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do podpie-
rania ciała podczas podnoszenia ciężarów, Paszporty biome-
tryczne, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku 
laboratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Pirometry, Plandeki 
ochronne, Planimetry, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, nagrane lub do pobrania, Pliki muzyczne do pobie-
rania, Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumu-
latorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompakto-
we [audio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Pod-
pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne 
słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, 
Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do kompu-
terów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrow-
ce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiaro-
we naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektro-
niczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, 
Powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziom-
nice alkoholowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, 
Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, Procesory central-
ne, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania), 
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowni-
ki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, 
Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektrycz-
ne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne od-
twarzacze multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki 
elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, 
Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia], Przyciski 
do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice do spa-
wania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia 
grubości skóry, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przy-
rządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru pozio-
mu paliwa, Przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy 
do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrzą-
dy do siedzenia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy 
do wskazywania temperatury, Przyrządy do wyznaczania 
azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 
Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przy-
rządy nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy po-
miarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], 
Przyspieszeniomierze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elek-
tryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radary, 
Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona 
gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezro-
czy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe, Re-
duktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulato-
ry napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofo-
nów, Regulatory świateł scenicznych, Rejestratory przebytej 
drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do fil-
trowania powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochro-
ny przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice 
dla nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rent-
genowskimi do celów przemysłowych, [Rękawice do ochro-
ny przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kierunku wia-

tru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do telepre-
zencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki 
dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem 
do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów 
naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sekstansy, Sfero-
metry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulato-
rowe, Skrzynki rozgałęźne (elektryczność), Słuchawki [zakła-
dane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchaw-
ki telefoniczne, Smartfony, Soczewki do okularów, Soczewki 
korekcyjne [optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, 
Sondy do celów naukowo-badawczych, Spektrografy, Spek-
troskopy, Sprawdziany do pomiarów gwintów, Sprzęgacze 
[urządzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, 
Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 
Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Sta-
teczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do apara-
tów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki 
przystosowane do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy 
geodezyjne], Stroboskopy, Styki elektryczne, Subwoofery, 
Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Suwaki 
logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna lub mecha-
niczna, Sygnały mgłowe, niewybuchowe, Symulatory ćwi-
czeń reanimacyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli 
pojazdów, Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektrycz-
ność], Szalki Petriego, Szklane obudowy do akumulatorów, 
Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki do okularów, 
Szpule (fotografia), Śruby mikrometryczne do instrumentów 
optycznych, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światło-
wody, Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elek-
tryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice sy-
gnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace laboratoryj-
ne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Ta-
śmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestra-
cji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia 
nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony ko-
mórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświetla-
cze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Terminale do kart kredyto-
wych, Termohigrometry, Termometry nie do celów medycz-
nych, Termostaty do pojazdów, Tłumice, Tokeny bezpieczeń-
stwa [urządzenia szyfrujące], Torby do noszenia kompute-
rów, Totalizatory, Transformatory elektryczne, Transformatory 
podwyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektro-
nika], Tratwy ratunkowe, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łą-
czące do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność], Tygle 
[laboratoryjne], Układy scalone, Urynometry, Urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Urządzenia diagno-
styczne nie do celów medycznych, Urządzenia do analizy 
gazu, Urządzenia do analizy żywności, Urządzenia do auto-
matycznego kierowania do pojazdów, Urządzenia do cięcia 
filmów, Urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, 
Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządze-
nia do detekcji podczerwieni, Urządzenia do fakturowania, 
Urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], Urzą-
dzenia do fototelegrafii, Urządzenia do głosowania, Urządze-
nia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli 
frankowania, Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urzą-
dzenia do lokalizowania dźwięku, Urządzenia do monitoro-
wania niemowląt, Urządzenia do montażu filmów kinemato-
graficznych, Urządzenia do nabłyszczania odbitek fotogra-
ficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, Urządze-
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nia do ochrony osobistej przed wypadkami, Urządzenia 
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Urzą-
dzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia 
do pomiaru prędkości [fotografia], Urządzenia do powiększa-
nia [fotografia], Urządzenia do projekcji wirtualnych klawia-
tur, Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, 
Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do regulo-
wania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odle-
głości, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia 
odbitek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, 
Urządzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwię-
ku, Urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, Urządze-
nia do wyważania, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], 
Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sy-
gnałami, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego stero-
wania zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne 
do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia 
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, 
nie do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do astro-
nomii, Urządzenia i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrzą-
dy do ważenia, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, 
Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia 
Jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, Urzą-
dzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia 
katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, 
Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia krawieckie do za-
znaczania rąbków, Urządzenia monitorujące. Inne niż do ce-
lów medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów 
[komputery pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe 
[elektryczność], Urządzenia radiologiczne do celów przemy-
słowych, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomuni-
kacyjne w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządze-
nia testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia 
wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej 
częstotliwości, Urządzenia zabezpieczające przed promie-
niowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, 
Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące masę cia-
ła, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, 
Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariome-
try, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirówki 
laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], Wizjery fotogra-
ficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnie-
nia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne 
emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia 
[spadku], Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki prędkości, 
Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki elektryczne, Wykry-
wacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywacze fałszy-
wych monet, Wykrywacze przedmiotów metalowych 
do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyładowcze 
lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wyłącz-
niki samoczynne, Wysokościom i erze, Wyzwalacze migawki 
[fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, Wzmac-
niacze lampowe, Wzorniki [przyrządy pomiarowe], Zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, Zakraplacze do odmierza-
nia, inne niż do użytku medycznego lub domowego, Zamki 
elektryczne, Zatyczki do uszu do nurkowania, Zawory elek-
tromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], Zdjęcia 
rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, Zegarki inte-
ligentne, Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Zelek-
tryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, 
Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Zesta-
wy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na gło-
wę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierni-

ki, okulary], Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki 
do przewodów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne 
[jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolarstwo], Znaki cy-
frowe, Znaki drogowe świecące lub mechaniczne, Znaki me-
chaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki, świecące, 
11 Abażury do lamp, Agregaty klimatyzacyjne, Akcesoria ła-
zienkowe, Akcesoria z szamoty do piekarników, Antyrozpry-
skowe dysze wylotowe do kranów, Aparatura destylacyjna, 
Aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, Aparatu-
ra do suszenia [odwadniania], Aparatura do suszenia paszy, 
Aparatura i instalacje chłodnicze, Aparaty do suszenia słodu, 
Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych 
i gazowych, Armatura do kąpieli parowych, Armatura do pie-
ców, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo-
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Armatura 
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, 
Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo-
wych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń 
wodnych, Automatyczne instalacje do transportu popiołu, 
Baterie mieszające do rur wodociągowych, Bidety, Bojlery 
gazowe, Bojlery, inne niż części maszyn, Chłodnice do pie-
ców, Chłodnicze instalacje do tytoniu, Chłodnie, Chłodziarki 
do wina, elektryczne, Chromatografy do celów przemysło-
wych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Czajniki elektryczne, Czo-
łówki, Czyste komory [instalacje sanitarne], Deski sedesowe, 
Dmuchawy kominowe, Dozowniki środków odkażających 
w toaletach, Dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia 
nawadniające], Dymowe kanały, Dywany podgrzewane elek-
trycznie, Dźwigary do ładowania pieców, elektryczne ma-
szynki do produkcji ucieranych ciastek ryżowych, do celów 
domowych, Elektryczne ogrzewacze stóp, Elektryczne płyty 
kuchenne, Elektryczne podgrzewacze do butelek do karmie-
nia, Elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, Elek-
tryczne zaparzacze do kawy, Filtry do klimatyzacji, Filtry 
do wody pitnej, Fontanny, Fontanny czekoladowe, elektrycz-
ne, Frytownice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, 
Generatory acetylenowe, Generatory mikrobąbelków do ką-
pieli, Gofrownice elektryczne, Grill, Grzałki nurnikowe, Grzej-
niki do centralnego ogrzewania, Hydranty, Hydroponiczne 
systemy uprawy, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, In-
stalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje do automatycznego 
podlewania, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje 
do dystrybucji wody, Instalacje do filtrowania powietrza, In-
stalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, 
Instalacje do oczyszczania ścieków, Instalacje do odsalania, 
Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje do polimery-
zacji, Instalacje do sauny, Instalacje do uzdatniania wody, In-
stalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje grzewcze, In-
stalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia wen-
tylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne, Instala-
cje oświetleniowe do statków powietrznych, Kabiny pryszni-
cowe, Kabiny przenośne do łaźni tureckich, Kaloryfery elek-
tryczne, Kamienie lawy wulkanicznej do grilla, Kanały dymo-
we do kotłów grzewczych, Kapsułki do kawy, puste, do elek-
trycznych ekspresów do kawy, Klosze do lamp [kominki], 
Knoty do pieców olejowych, Koce, elektryczne, nie do celów 
medycznych, Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, 
Kominki, Kondensatory gazu, inne niż części maszyn, kotły 
do pralni, Kotły grzewcze, Kotły parowe, inne niż części ma-
szyn, Krany, Kuchenki, kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mi-
krofalowe do celów przemysłowych, Kuchenny (sprzęt -) 
elektryczny, Kuliste klosze do lamp, Lady chłodnicze, Lady 
podgrzewane, Lampiony na świece, Lampki elektryczne 
na choinki, Lampy bakteriobójcze do oczyszczania powie-
trza, Lampy bezpieczeństwa, Lampy do kręcenia włosów, 
Lampy do oświetlania akwarium, Lampy do paznokci, Lampy 
elektryczne, Lampy gazowe, Lampy górnicze, Lampy kierun-
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kowe do rowerów, Lampy laboratoryjne, Lampy lecznicze, 
nie do celów medycznych, Lampy łukowe, Lampy nurkowe, 
Lampy olejowe, Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lam-
py ultrafioletowe, nie do celów medycznych, Latarki, Latarki 
kieszonkowe, elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Lodówki, 
urządzenia chłodzące i zamrażarki do przechowywania ma-
teriałów medycznych, Łazienkowe instalacje wodno-kanali-
zacyjne, Maszyny do sporządzania mleka sojowego, elek-
tryczne, Maszyny do wytwarzania lodów, Maszyny do wy-
twarzania mgły, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, 
Muszle klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Naczynia zbior-
cze do instalacji centralnego ogrzewania, Natryski, prysznice, 
Nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilża-
cze powietrza, Odmrażacze do pojazdów, Odwilżacze, 
Odzież ogrzewana elektrycznie, Ogrzewacze do dłoni zasila-
ne przez USB, Ogrzewacze kieszonkowe, Ogrzewacze stóp, 
elektryczne lub nieelektryczne, Opalarki, Oprawki do lamp 
elektrycznych, Osprzęt do palników gazowych, Osuszacze 
powietrza, Oświetlenie do motocykli, Ozdobne wodotryski, 
Palniki, Palniki acetylenowe, Palniki bakteriobójcze, Palniki 
do lamp, Palniki gazowe, Palniki kuchenek, Palniki laborato-
ryjne, Palniki na alkohol, Palniki olejowe, Palniki tlenowo-wo-
dorowe, Palniki żarowe, Parowary elektryczne, Parowe sauny 
do twarzy, Parowniki, Pasteryzatory, Piece [do wypalania, 
prażenia], Piece [urządzenia grzewcze], Piece dentystyczne, 
Piece do pieczenia, Piece do spopielania, Piece na gorące po-
wietrze, Piece słoneczne, Piece, inne niż do użytku laborato-
ryjnego, Pisuary [armatura sanitarna], Płuczki gazowe [części 
instalacji gazowych], Pochodnie, Pochodnie gazowe do użyt-
ku w rafineriach naftowych, Podgrzewacze do kubków zasi-
lane przez USB, Podgrzewacze do łóżek, Podgrzewacze łóżek 
[szkandele], Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze talerzy, 
Podgrzewacze wody, Podgrzewacze wody do wanien, Po-
duszki elektryczne nie do celów leczniczych, Pojemniki 
chłodnicze, Pojemniki chłodzące, elektryczne, Pompy ciepła, 
Popielniki do pieców, Prasowacze parowe, Prasy do tortilli, 
elektryczne, Pręty do rożna, Pręty rusztowe, Promiennikowe 
ogrzewacze do pomieszczeń, Przeciwoślepieniowe urządze-
nia do samochodów [osprzęt do lamp], Przenośne ogniska 
kowalskie, Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Reak-
tory jądrowe, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, 
Reflektory samochodowe, Regeneratory ciepła, Rozpraszacz 
światła, Rożen, Rożna, Rurowe lampy wyładowcze [elektrycz-
ne] do oświetlenia, Rury kotłowe centralnego ogrzewania, 
Rury oświetleniowe, Rury wodociągowe do instalacji sanitar-
nych, Rzutniki światła, Skarpetki podgrzewane elektrycznie, 
Spłuczki ustępowe, Stelaże do abażurów, Sterylizatory, Stery-
lizatory do wody, Sterylizatory powietrza, Suszarki do prania, 
elektryczne, Suszarki do włosów, Szafy chłodnicze, Szybko-
wary, elektryczne, Światła do pojazdów, Światła rowerowe, 
Światła sufitowe, Świecące numery na domy, Termiczne ko-
lektory słoneczne [ogrzewanie], Termofory, Termosy bufeto-
we na napoje, elektryczne, Tostery, Umywalki [części instala-
cji sanitarnych], Urządzenia chłodzące, Urządzenia dezodory-
zujące, nie do użytku osobistego, Urządzenia do celów sani-
tarnych, Urządzenia do chlorowania basenów, Urządzenia 
do chłodzenia napojów, Urządzenia do chłodzenia powie-
trza, Urządzenia do dezodoryzacji powietrza, Urządzenia 
do dezynfekcji, Urządzenia do filtrowania akwariów, Urzą-
dzenia do filtrowania wody, Urządzenia do gotowania kusku-
su, elektryczne, Urządzenia do nawadniania do zastosowania 
w rolnictwie, Urządzenia do oczyszczania gazu, Urządzenia 
do oczyszczania oleju, Urządzenia do odwadniania odpad-
ków spożywczych, Urządzenia do odwadniania żywności, 
elektryczne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządze-
nia do ogrzewania podłogowego, Urządzenia do ogrzewa-

nie akwariów, Urządzenia do opalania się [łóżka opalające], 
Urządzenia do opiekania i pieczenia, Urządzenia do oświetla-
nia za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urzą-
dzenia do palenia kawy, Urządzenia do pieczenia chleba, 
Urządzenia do pieczenia i opiekania, Urządzenia do pod-
grzewania kleju, Urządzenia do podgrzewania żelazek, Urzą-
dzenia do prażenia owoców, Urządzenia do prażenia tytoniu, 
Urządzenia do schładzania wody, Urządzenia do smażenia 
gorącym powietrzem, Urządzenia do sterylizacji książek, 
Urządzenia do suszenia rąk do toalet, Urządzenia do tażin, 
elektryczne, Urządzenia do tworzenia wirów wodnych, Urzą-
dzenia do ujęcia wody, Urządzenia do wanien z hydromasa-
żem, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia do zała-
dunku pieców, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urzą-
dzenia elektryczne do robienia jogurtu, Urządzenia grzejne 
do odmrażania szyb w pojazdach, Urządzenia grzewcze 
do pojazdów, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wyda-
wania gorących i zimnych napojów, Urządzenia i instalacje 
do gotowania, Urządzenia instalacje do suszenia, Urządzenia 
i instalacje oświetleniowe, Urządzenia i maszyny do oczysz-
czania powietrza, Urządzenia i maszyny do uzdatniania 
wody, Urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub 
wody, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia na gorące po-
wietrze, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Urządzenie 
dezynfekujące do celów medycznych, Ustępy przenośne, 
Uszczelki do kranów wodociągowych, Wanny, Wanny do na-
siadówek, Wanny SPA, Wentylatory [części instalacji klimaty-
zacyjnych], Wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
Węgiel do lamp łukowych, Wężownice [części instalacji de-
stylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Wielofunkcyjne 
urządzenia do gotowania, Wieże rafineryjne do destylacji, 
Włókna magnezowe [oświetlenie], Wyciągi kuchenne, Wy-
ciągi wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, 
Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Wyprofilowane 
elementy instalacji piekarników, Zamrażarki, Zapalarki 
do gazu, Zapalniczki i zapalarki, Zasobniki ciepła, Zasobniki 
pary, Zasuwy [ogrzewnictwo], Zaślepki do grzejników, Zawo-
ry do rur i rurociągów, Zawory powietrzne do instalacji 
ogrzewania parowego, Zawory regulujące poziom w zbior-
nikach, Zawory termostatyczne [części instalacji grzew-
czych], Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewozmywaki, 
Zmiękczacze wody, Żarniki do lamp elektrycznych, Żarniki 
elektryczne do ogrzewania, Żarówki do kierunkowskazów 
w pojazdach, Żarówki oświetleniowe, Żyrandole, 12 Alarmy 
antywłamaniowe do pojazdów, Ambulanse [karetki pogoto-
wia], Amfibie [pojazdy], Amortyzatory zawieszenia w pojaz-
dach, Antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, Apara-
ty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, Autokary, Autono-
miczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, Ba-
gażniki do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów, 
Balony na gorące powietrze, Barki [łodzie], Betoniarki [samo-
chody], Bieżniki do bieżnikowania opon, Błotniki, Błotniki 
do rowerów, Bosaki, Bufory do taboru kolejowego, Ciągniki, 
Ciężarki do wyważania kół pojazdów, Ciężarówki, Ciężarówki 
z wbudowanym dźwigiem, Czopy osi pojazdów, Deskorolki 
elektryczne, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki do ro-
werów, Dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, 
Dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 
Drążki skrętne do pojazdów, Drezyny, Drony cywilne, Drony 
dostawcze, Drony wojskowe, Drony wyposażone w kamerę, 
Drzewce do statków, Drzwi do pojazdów, Dulki [do wioseł], 
Dzwonki do rowerów, Dzwony nurkowe, Dżojstiki do pojaz-
dów, Fotele wyrzucane do statków powietrznych, Foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], Furgony [pojazdy], 
Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], 
Hamulce do pojazdów, Hamulce do rowerów, Harmonie 
do autobusów przegubowych, Helikoptery, Helikoptery z ka-
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merą, Hulajnogi (pojazdy), Iluminatory [bulaje], Jachty, Kadłu-
by statków, Kanu, Kesony [pojazdy], Kierownice do motocy-
kli, Kierownice do rowerów, Kierownice pojazdów, Kierun-
kowskazy do pojazdów, Klaksony do pojazdów, Klatki trans-
portowe, Klipsy przystosowane do mocowania części samo-
chodowych do nadwozi, Knagi, zaciski żeglarskie, Kolce 
do opon, Kolejki linowo-terenowe, Koła do pojazdów lądo-
wych, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, Kołpaki, 
Kominy do lokomotyw, Kominy do statków, Kontenery prze-
chylne, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części 
silników, Korby rowerowe, Korki do zbiorników paliwa w po-
jazdach, Korpusy opon, Kosze przystosowane do rowerów, 
Kółka samonastawne do wózków [pojazdy], Lokomotywy, 
Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Łańcuchy 
do motocykli, Łańcuchy do samochodów, Łańcuchy napę-
dowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy przeciwpoślizgowe, 
Łańcuchy rowerowe, Łaty do opon, Łodzie, Łoża silnika 
do pojazdów lądowych, Maski do pojazdów, Maski silników 
do pojazdów, Maszty do łodzi, Mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, Mechanizmy wywrotkowe [części 
wagonów kolejowych], Miejsca leżące [do spania] w pojaz-
dach, Moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, 
Motocykle, Nadwozia pojazdów, Nadwozia samochodowe, 
Nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, Napinacze 
do szprych do kół, Nóżki do rowerów, Nóżki motocyklowe, 
Obręcze do piast kół, Obręcze kół do rowerów, Obręcze kół 
kolejowych, Obręcze kół pojazdów, Obwody hydrauliczne 
do pojazdów, Ochraniacze ubrania na kota do rowerów, Od-
bijacze do statków, Okładziny hamulcowe do pojazdów, 
Opony bezdętkowe do rowerów, Opony do pługów śnież-
nych, Opony do pojazdów, Opony do pojazdów mechanicz-
nych, Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, 
-Opony rowerowe, Osie pojazdów, Osłony przeciwsłoneczne 
do samochodów, Ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgo-
we], Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Pedały 
do rowerów, Piankowe wkładki do opon, Piasty do rowerów, 
Piasty kół pojazdów, Płytki cierne hamulca do samochodów, 
Pochylnie dla statków, Podnośniki ścianki tylnej skrzyni ła-
dunkowej [części pojazdów lądowych], Poduszki powietrzne 
[urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], Poduszkow-
ce, Podwozia do pojazdów [statków powietrznych], Podwo-
zia pojazdów, Podwozia samochodów, Pogłębiarki [łodzie], 
Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poru-
szania się po wodzie, Pojazdy elektryczne, Pojazdy lotnicze, 
Pojazdy opancerzone, Pojazdy szynowe, Pojazdy zdalnie ste-
rowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, Pokrowce 
na kierownice pojazdów, Pokrowce na koła zapasowe, Po-
krowce na pojazdy [dopasowane], Pokrowce na siedzenia 
pojazdów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pokrycia sio-
dełek rowerów, Pokrycia wózków dziecięcych, Polewaczki 
[pojazdy], Pompki do rowerów, Pompy powietrzne [akceso-
ria do pojazdów], Pontony, Popielniczki do pojazdów, Powo-
zy konne, Promy, Przekładnie do pojazdów lądowych, Prze-
kładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, Przemienniki 
momentu obrotowego do pojazdów lądowych, Przenośniki 
naziemne [transportery], Przyczepki rowerowe, Przyczepy 
[pojazdy], Przyczepy do przewożenia rowerów, Przyczepy 
motocyklowe boczne, Przyczepy turystyczne mieszkalne, 
Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Resory [sprężyny] za-
wieszenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące samo-
chodowe, Rowery, Rowery elektryczne, Rowery trójkołowe 
dostawcze, Sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowe-
rów, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, 
Samobalansujące deski, Samobalansujące się rowery jedno-
kołowe, Samochody, Samochody (amortyzatory do -), Samo-
chody autonomiczne, Samochody bez kierowcy [samocho-

dy autonomiczne], Samochody holownicze [pomocy drogo-
wej], Samochody kempingowe, Samochody sportowe, Sa-
mochody terenowe, Samochody wyścigowe, Samoloty am-
fibie, Sanie ratownicze, Sanki do jazdy na stojąco, Siatki baga-
żowe do pojazdów, Siedzenia do pojazdów, Silniki do moto-
cykli, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki do rowerów, Silni-
ki elektryczne do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe 
do pojazdów lądowych, Siodełka do motocykli, Siodełka ro-
werowe, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie 
korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do sil-
ników, Skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, 
Skutery inwalidzkie, Skutery wyposażone w silnik, Spado-
chrony, Spojlery do pojazdów, Sprzęgi wagonów kolejo-
wych, Sprzęgła do pojazdów lodowych, Statki kosmiczne, 
Sterowce, Stery, Stopnie nadwozia do pojazdów, Sygnalizato-
ry jazdy wstecz do pojazdów, Szalupy, Szczęki hamulcowe 
do pojazdów, Szprychy do rowerów, Szprychy kół pojazdów, 
Szyby do pojazdów, Szyby przednie pojazdów, Ślizgacz, 
Śmieciarki, Śruby napędowe do łodzi, Tabor kolejki linowej 
naziemnej, Tapicerka do pojazdów, Tarcze hamulcowe 
do pojazdów, Torby przystosowane do spacerówek, Tram-
waje, Trycykle, Turbiny do pojazdów lądowych, Uchwyty 
na kubek do stosowania w pojazdach, Urządzenia i instalacje 
do transportu linowego, Urządzenia przeciwoślepieniowe 
do pojazdów, Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojaz-
dów, Urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, Urzą-
dzenia sterowe do statków, Urządzenia uwalniające do stat-
ków, Wagoniki do instalacji transportu linowego, Wagony 
kolejowe, Wagony restauracyjne, Wagony sypialne, Wagony-
-chłodnie [pojazdy kolejowe], Wały napędowe do pojazdów 
lądowych, Wentyle do opon pojazdów, Wiatrakowce, Wiosła, 
Wiosła do canoe, Wiosła rufowe, Wodnosamoloty [hydropla-
ny], Wojskowe pojazdy transportowe, Wolne koła do pojaz-
dów lądowych, Wozy, Wozy kopalniane, Wozy odlewnicze, 
Wózki dla wędkarzy, Wózki do transportu niepełnospraw-
nych, Wózki dziecięce, Wózki golfowe [pojazdy], Wózki jez-
dniowe widłowe, Wózki na zakupy, Wózki napędzane siłą 
ludzką, Wózki przechylne, Wózki spacerowe dla zwierząt do-
mowych, Wózki towarowe i bagażowe, Wózki transportowe, 
Wózki używane do sprzątania, Wózki z bębnem do zwijania 
przewodów giętkich, Wózki zwrotne wagonów kolejowych, 
Wyciągi krzesełkowe, Wyciągi narciarskie, Wycieraczki 
do przednich szyb, Wycieraczki przednich świateł, Zagłówki 
do siedzeń pojazdów, Zapalniczki samochodowe, Zapinki 
kołkowe do masek samochodowych, Zdalnie sterowane po-
jazdy do inspekcji podwodnych, Zderzaki do pojazdów, Zde-
rzaki samochodowe, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, Złącza do przy-
czep do pojazdów, Żurawiki łodziowe, 14 Agaty, Akcesoria 
do wyrobu biżuterii, Amulety [biżuteria], Bębenki do sprę-
żynki naciągowej [zegarmistrzostwo], Biżuteria do kapeluszy, 
Biżuteria do obuwia, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria 
z emalii komórkowej, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria 
że szkła sztrasowego, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki 
z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
Broszki [biżuteria], Budziki, Chowane breloki do kluczy, Chro-
nografy, Czasomierze [zegarki], Diamenty, Dzieła sztuki me-
tali szlachetnych, Gagat, nieprzetworzony i półprzetworzo-
ny, Iryd, Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszla-
chetne, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasety do prezentacji 
wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Koperty do zegarków, Korali-
ki do wyrobu biżuterii, Kotwiczki [zegarmistrzostwo], Kółka 
na klucze z metali szlachetnych, Krucyfiksy jako biżuteria, 
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Łańcuszki 
[biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Mechanizmy do zegarów 
i zegarków, Medale, Medaliony [biżuteria], Metale szlachetne, 
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nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha [sznury 
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], Nici z metali szla-
chetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria], Obudowy ze-
garów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z gaga-
tu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, 
Perły [biżuteria], Perły z ambroidu [prasowana żywica], Pery-
dot, Pierścionki [biżuteria], Platyna [metal], Popiersia z metali 
szlachetnych, Posążki z metali szlachetnych, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Pudełka do eksponowania zegarków, 
Pudełka z metali szlachetnych, Rod, Różańce, Ruten, Spinel 
[kamienie szlachetne], Spinki do mankietów, Sprężyny do ze-
garków, Srebrne nici [biżuteria], Srebro, nieprzetworzone lub 
kute, Stopery, Stopy metali szlachetnych, Szkiełka do zegar-
ków, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpil-
ki do krawatów, Szpilki ozdobne, Sztabki metali szlachetnych, 
Tarcze [zegarmistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie zegarów 
i zegarków), Wskazówki do zegarów, Wskazówki zegarowe, 
Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kó-
łek na klucze, Zegarki, Zegary atomowe, Zegary i zegarki 
elektryczne, Zegary słoneczne, Zegary sterujące [zegary 
wzorcowe], Złote nici [biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub 
kute, Zwijane etui na biżuterię, Żetony miedziane, 16 Adre-
sarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Akwarele, 
Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Aparaty do wy-
konywania winiet, Arkusze celulozy regenerowanej do owi-
jania, Arkusze z nutami w formie drukowanej, Arkusze z wi-
skozy do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 
Atlasy, Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Bankno-
ty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe pa-
pierowe, Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny 
do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony warto-
ściowe, Brokat do celów, biurowych, Broszury, Celuloidy 
do filmów animowanych, Chłonne arkusze papieru do pako-
wania żywności, Chorągiewki papierowe, Chromolitografie, 
Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kre-
ślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki drukarskie, Czcion-
ki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Dozowniki 
taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, 
Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykie-
ty papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub 
kartonu, Figurki [statuetki) z papieru mâché, Filtry do kawy 
papierowe, Fiszki [materiały piśmienne], Folia samoprzylega-
jąca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze 
[blankiety, druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały dla 
artystów], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Fran-
kownice do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwa-
notypy [poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina do mo-
delowania, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, 
Hektografy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Igły, rylce sta-
lowe do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka ko-
piująca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), 
Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki 
z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły pa-
piernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe [ar-
tykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy 
zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Kla-
merki, klipsy do papieru, Klawisze do maszyn do pisania, Klej 
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy 
do piór i długopisów, Kokardy papierowe, inne niż pasman-

teria lub ozdoby do włosów, Komiksy, Koperty [artykuły pi-
śmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Korekto-
ry w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artykuły 
biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisania, Kreda do zna-
kowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Ksią-
żeczki do kolorowania, Książki, Kuwety malarskie, Lak do pie-
czętowania, Linijki [reglety] dla drukarzy, Linijki rysownicze 
[kreślarskie], Litograficzne dzieła sztuki, Łupkowe tabliczki 
do pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geograficzne, 
Masy specjalne d o pieczętowania do użytku piśmiennego, 
Maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, Maszy-
ny do pisania, Materiały do introligatorstwa, Materiały do mo-
delowania, Materiały do pakowania wykonane z krochmalu 
lub skrobi, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Ma-
teriały drukowane, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce 
do druku ręcznego, Maty stołowe z papieru, Miseczki na far-
by wodne dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, na-
klejki [materiały piśmienne], Narzędzia do słojowania i mar-
murkowania, Nawilżacze [artykuły biurowe], Nawilżacze 
do powierzchni klejących [artykuły biurowe], Niszczarki 
do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże 
do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Obciągi offseto-
we z materiałów nietekstylnych, Obrazy [malarstwo], opra-
wione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze 
na palce do użytku biurowego, Ochronne okładki na książki, 
Odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, Okładki 
na książeczki czekowe, Okładki na paszporty, Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na gra-
fit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów do pisania, Opaski papiero-
we na cygara, Opłatki do pieczętowania, Osłony z papieru 
na doniczki, Palety dla malarzy, Pantografy [przyrządy kre-
ślarskie], Papier, Papier do elektrokardiografów, Papier do ma-
larstwa i kaligrafii, Papier do maszyn rejestrujących, Papier 
do pisania [listowy], Papier do radiogramów, Papier d o użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
[bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafino-
wany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier ryżo-
wy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach [arty-
kuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe nakry-
cia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Pa-
pierowe wkładki do tacek dentystycznych, Pasta do modelo-
wania, Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, 
Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki 
z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra 
kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plan-
sze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introli-
gatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płótno 
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji 
dokumentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pi-
sania z klipsem, Podkładki na biurko, Podkładki pod nakrycie 
z papieru, Podpórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, 
Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów i ołówków, 
Podstawki pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci, 
Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietanę papierowe, Por-
trety, Powielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikro-
skopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały piśmien-
ne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wyciera-
nia tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy 
do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, 
Pudełka na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudeł-
ka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, Ramki 
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i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki], Repro-
dukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki pa-
pierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki do taśm 
barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania ry-
sunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki 
stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, 
Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, 
Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Sta-
lówki ze złota, Steatyt [kreda krawiecka], Stemple do pieczę-
towania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artyku-
ły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Szta-
lugi malarskie, Sztychy, ryty [grawiura], Szufelki do składu ty-
pograficznego, Szyldy z papieru lufa z kartonu, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Tace do sortowania i li-
czenia pieniędzy, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i li-
czenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały 
piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kre-
skowych, Taśmy do maszyn do pisania, Taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, Taśmy i karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, Taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, Teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki 
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca 
do materiałów piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby 
papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Torby papierowe do użytku 
przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, Transparenty z papieru, 
Tuby z tektury, Tusz chiński, Tworzywa sztuczne do modelo-
wania, Uchwyty do kredy, Uchwyty do stempli, pieczęci, 
Ulotki, Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku 
biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do intro-
ligatorstwa [sprzęt biurowy], Urządzenia i maszyny do po-
wielania, Urządzenia ręczne do etykietowania, Usuwalne 
znaczki (stemple), Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, Wałki do malowania ścian, 
Wałki do maszyn do pisania, Wałki [papier japoński], Wieczne 
pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkładki papierowe do szu-
flad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe, Worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, 
Wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelek-
tryczne, Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekora-
cje do włosów, Wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], 
Wykroje krawieckie, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wy-
roby przeznaczone do wymazywania, Wzorce pisma do ko-
piowania, Wzornice perforowane do krosien żakardowych, 
Wzory do haftowania, Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart 
indeksowych, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakre-
ślacze, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zestawy dru-
karskie, przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe 
[komplety kreślarskie], Zeszyty do pisania lub rysowania, 
Znaczki pocztowe, Zszywacze [artykuły biurowe], Zszywki 
biurowe, Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 
18 Aktówki, Bagaż, Baty, bicze, Bigle do torebek, Błona z jelit 
zwierzęcych, Chlebaki, Chomąta dla koni, Czapraki pod sio-
dła końskie, Czekany, Derki na konie, Druty parasoli przeciw-
słonecznych i przeciwdeszczowych, Dyscyplina dziewięcio-
rzemienna [bicz], Etui na karty [portfele], Etui na karty kredy-
towe (portfele), Etui na klucze, Etykiety skórzane, Futro, Gu-
mowe części do strzemion, Imitacje skóry, Kagańce, Kije 
trekkingowe, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Koperty ze skó-

ry do pakowania, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kółka 
do parasoli, Krupony [części skór], Kufry bagażowe, Laski 
do parasoli, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Lasko-krze-
sełka, Moleskin [imitacja skóry], Myśliwskie worki [akcesoria 
do polowań], Nagłówki uprzęży, Nakolanniki dla koni, Nosi-
dełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Nosidełka dla nie-
mowląt do noszenia na ciele, Obroże dla zwierząt, Okładziny 
do mebli ze skóry, Okrycia dla zwierząt, Organizery podróżne 
przystosowane do bagażu, Osprzęt do uprzęży, Parasole, Pa-
ski do ekwipunku wojskowego, Paski pod brodę skórzane, 
Paski skórzane [inne niż odzież], Plecaki, Podkowy końskie, 
Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Pokrow-
ce na parasole, Pokrowce skórzane na sprężyny, Portmonetki 
z siatki oczkowej, Postronki do uprzęży, Przeciwsłoneczne 
parasole, Przywieszki do bagażu, Pudełka z fibry, Pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła skórzane na kapelusze, 
Pudła, puśliska, Randsels [japońskie tornistry szkolne], Rączki 
do parasoli, Rączki walizek, Rzemienie, Rzemienie [rymar-
stwo], Rzemyki do łyżew, Sakwy, Siodła dojazdy konnej, Skóra 
kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra surowa lub 
półprzetworzona, Skóra wtórna, Skóry bydlęce, Skóry zwie-
rzęce, Skórzane pasy na ramię, Skórzane smycze, Strzemiona, 
Szelki do prowadzenia dzieci, Szkielety do parasoli przeciw-
deszczowych lub przeciwsłonecznych, Sznurkowe siatki 
na zakupy, Sznurówki skórzane, Sztuczna skóra, Teczki konfe-
rencyjne, Teczki na nuty, Tefilin [filakterie], Terlica [szkielet sio-
dła], Torby, Torby alpinistyczne, Torby gimnastyczne, Torby 
na narzędzia, puste, Torby na zakupy, Torby na zakupy na kół-
kach, Torty plażowe, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Tor-
by turystyczne, Torebki, Tręzla (uzda), Uchwyty do noszenia 
toreb z zakupami, Uchwyty lasek spacerowych, Uprzęże, 
Uzdy [uprząż], Walizki, Walizki z kółkami, Walizki z napędem 
elektrycznym, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Worki na ob-
rok, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Wyprawione 
skóry, Wyroby rymarskie, Zapięcia do siodeł, Zawory, wentyle 
ze skóry, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 20 Bambus, 
Biblioteczki [regaty na książki], Blaty stołowe, Blok rzeźniczy 
[stolik], Boje kanałowe [cumowanie] z materiałów niemetalo-
wych, Bolce do fleków do obuwia, niemetalowe, Budy dla 
psów, Budy dla zwierząt domowych, Bursztyn, Chodziki dla 
dzieci, Corozo [biały twardy materiał podobny do kości sło-
niowej], Czopy niemetalowe, Dekoracje wiszące [ozdoby], 
Domki dla ptaków, Dozowniki stałe do ręczników niemetalo-
we, Drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, Drzwi 
do mebli, Dystrybutory woreczków na psie odchody, moco-
wane, niemetalowe, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Dzwonki do drzwi niemetalowe, nie-
elektryczne, Dzwonki wiatrowe [dekoracja], Etykiety z two-
rzyw sztucznych, Fiszbin, surowiec lub półprodukt, Fotele 
fryzjerskie, Garderoby, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Ha-
czyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, Haki 
do zasłon, Imitacje szylkretu, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kani-
stry, niemetalowe, Karimaty, Karnisze do zasłon, Kartoteki 
[meble], Karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, 
Kasety do ekspozycji biżuterii, Kastry niemetalowe do mie-
szania zaprawy murarskiej, Klamki do drzwi niemetalowe, 
Klepka bednarska, Klipsy z tworzyw sztucznych do zamyka-
nia torebek, Klucze z tworzyw sztucznych, Kłódki, niemetalo-
we, Kojce, Kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, 
Kołki niemetalowe, Kołki rozporowe, niemetalowe, Kołnierze 
do mocowania rur, niemetalowe, Komody, Konsole, Kopyta 
zwierzęce, Koral, Korki, Korki do butelek, Kosze do noszenia 
dzieci, Kosze niemetalowe, Kosze piekarskie, Kosze rybackie, 
Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki me-
blowe], Kozły do piłowania, Kółka do kluczy, niemetalowe, 
Kółka do zasłon, Kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, 
Kółka samonastawne, nie z metalu, Krany niemetalowe 
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do beczek, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], 
Kredensy, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, inne niż biżuteria, Krzesełka kąpielowe dla nie-
mowląt, Krzesła, Lusterka ręczne [lusterka toaletowe], Lustra 
(srebrzone szkło), Ławy [meble], Łóżeczka dla dzieci, Łóżecz-
ka koszyki dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka szpitalne, 
Łóżka wodne, nie do celów medycznych, Macica perłowa, 
nieobrobiona lub półobrobiona, Manekiny na ubrania, Ma-
nekiny, manekiny krawieckie, Maszty flagowe do trzymania 
w rękach, niemetalowe, Materace, Materace dmuchane, 
do celów niemedycznych, Materace dmuchane, nie do ce-
lów medycznych, Materace kempingowe, Maty do kojców 
dziecięcych, Maty do przewijania niemowląt, Maty wyjmo-
wane do zlewów, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, 
Meble ogrodowe, Meble szkolne, Muszle, Muszle ostryg, Na-
dmuchiwane meble, Nakrętki niemetalowe, Nakrętki nieme-
talowe do butelek, Nieelektryczne mechanizmy otwierające 
drzwi, niemetalowe, Niemetalowe beczułki, Niemetalowe 
bransoletki identyfikacyjne, Niemetalowe kapsle do korko-
wania, Niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, Niemeta-
lowe urządzenia do zamykania do drzwi, Niemetalowe urzą-
dzenia do zamykania do okien, Nity, niemetalowe, Nogi 
do mebli, Nosidła [jarzma], Numery domów nieświecące, 
niemetalowe, Obiekty nadmuchiwane powietrzem do rekla-
my, Obrazy (Ramy do -), Obręcze do beczek niemetalowe, 
Obróbka krawędzi ze słomy, Ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Ograniczniki do drzwi, 
niemetalowe ani niegumowe, Ograniczniki do okien, nieme-
talowe ani niegumowe, Opakowania drewniane do butelek, 
Oprawy do szczotek, Osłony do kominków (meble), Osprzęt 
niemetalowy do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, 
Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt niemetalowy 
do okien, Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spo-
żywczych, Palety transportowe niemetalowe, Palety zała-
dowcze niemetalowe, Paliki namiotowe niemetalowe, Pane-
le drewniane do mebli, Parawany [meble], Pazury zwierzęce, 
Pianka morska, Plastry miodu [ramki], Plastry woskowe do uli, 
Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane, Płytki 
z prasowanego bursztynu, Podgłówki, wałki, Podpórki pod 
książki, Podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, Podsta-
wy łóżek, Poduszki, Poduszki dla zwierząt domowych, Po-
duszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, Po-
duszki dmuchane, do celów niemedycznych, Poduszki utrzy-
mujące pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki zapobiegają-
ce zsuwaniu się dla niemowląt, Pojemniki do pakowania 
z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe [składowanie, 
transport], Pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, Pojem-
niki pływające niemetalowe, Pokrętła niemetalowe, Pokrow-
ce na odzież [magazynowanie], Pokrowce na odzież [szafa], 
Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
Poroża jeleni, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Posłania dla zwierząt domowych, Postumenty 
pod doniczki na kwiaty, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półka na talerze, 
Pólki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazy-
nowe, Pręty do mocowania chodników na schodach, Pro-
wadnice do zasłon, Prowadnice niemetalowe do drzwi prze-
suwnych, Przenośne biurka, Przewijaki, Ptaki wypchane, Pu-
dełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pulpity [meble], 
Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Ramki do haftowania, 
Ramki drewniane do uli, Rampy z tworzyw sztucznych dla 
pojazdów, Ramy obrazów [Listwy do -], Rogi zwierzęce, Role-
ty okienne tekstylne wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okien-
ne, Rolety plecionek drewnianych [meble], Rolki do okien, 
niemetalowe, Rolki do zasłon, Rotang [trzcinopalma, ratan], 
Róg, nieobrobiony lub półobrobiony, Ruchome niemetalo-
we schody pasażerskie, Rygle do ram okiennych, niemetalo-

we, Siedzenia metalowe, Siedzenia prysznicowe, Sienniki, 
Skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, 
Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynie kratowe (opakowania), 
Skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki lęgowe, 
Skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, Skrzynki na listy, 
niemetalowe i niemurowane, Skrzynki na narzędzia, nieme-
talowe, puste, Skrzynki na zabawki, Słupki do drapania dla 
kotów, Sploty słomiane, Spusty [zawory] z tworzyw sztucz-
nych, Stanowiska maszyn liczących, Stoiska wystawowe, Sto-
jaki do butelek, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki do wysta-
wiania gazet, Stojaki na beczki, niemetalowe, Stojaki na broń, 
Stojaki na czasopisma, Stojaki na kapelusze, Stojaki na para-
sole, Stojaki na paszę, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, pół-
ki, Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki 
ruchome pod komputery, Stoły, Stoły do masażu, Stoły 
do piły [robocze] inne niż części maszyn, Stoły kreślarskie, 
Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Stoły z imadłem [meble], 
Stopki do mebli, Stopnie [drabiny] niemetalowe, Szafki 
do przechowywania żywności, Szafki na bagaż, Szafki na le-
karstwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło 
srebrzone [lustra], Sznury do podwiązywania zasłon, Szpilki 
szewskie, niemetalowe, Szpule niemechaniczne niemetalo-
we do nawijania przewodów giętkich, Szpulki drewniane 
do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Sztabki z prasowane-
go bursztynu, Szuflady [części mebli], Szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Szylkret, Śruby [wkręty] niemetalowe, 
Śruby niemetalowe, Tablice do zawieszania kluczy, Tablice 
ogłoszeniowe, Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Tabore-
ty, Taborety ze schodkiem [meble], Tace niemetalowe, Taśmy 
drewniane, Toaletki, Trumny, Trumny (Osprzęt niemetalowy do -), 
Trzcina [materiał do wyplatania], Uchwyty do wanny, nieme-
talowe, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Ule, 
Umywalki obudowane szafką, Urny pogrzebowe, Urządzenia 
otwierające okna (nieelektryczne -), niemetalowe, Urządze-
nia zamykające do drzwi, nieelektryczne, niemetalowe, Wa-
chlarze nieelektryczne, Wewnętrzne papierowe żaluzje 
okienne, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki 
na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wino 
(Kadzie drewniane do zlewania -), Wolnostojące przepierze-
nia [meble], Wózki barowe ruchome do podawania herbaty, 
Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykoń-
czeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Wyroby 
stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, 
Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw 
sztucznych, Zaciski do przewodów i rur, niemetalowe, Zaciski 
niemetalowe do kabli, Zagłówki [meble], Zagłówki dla nie-
mowląt, Załadunkowe (Palety -) niemetalowe, Zamki nieelek-
tryczne, niemetalowe, Zamki niemetalowe do pojazdów, 
Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, Za-
mknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe -), Zamknię-
cia do pojemników niemetalowe, Zasłony bambusowe, Za-
słony dekoracyjne z koralików, Zasuwy drzwiowe niemetalo-
we, Zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Zawiasy nie-
metalowe, Zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, 
Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, Zbiorniki nie-
metalowe i niemurowane, Zwierzęta wypchane, Żerdzie nie-
metalowe, 21 Aeratory do wina, Akwaria pokojowe, Balie, 
Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Bu-
telki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych, Cedzaki 
do użytku domowego, Chochle do podawania, Chochle 
do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do herbaty, Czaj-
niki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski do kroje-
nia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do prasowania, 
Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki do ręczni-
ków papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki papieru toa-
letowego, druciaki metalowe, Dyfuzory do olejków zapacho-
wych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Dysze 
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do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelek-
tryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Dziadki 
do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany ceramiki, gliny, tera-
koty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne i nieelektrycz-
ne korkociągi, Elementy napinające do odzieży, Elementy 
podtrzymujące ruszt, Etui na grzebienie, Etykietki do dekan-
terów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szklane [pojem-
niki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy do ciast i cia-
stek, Formy i foremki [przybory kuchenne], Formy, foremki 
(przybory kuchenne), Frytownice nieelektryczne, Garnki, 
Garnki i do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki ku-
chenne, Gasidła do świec, Gąbki czyszczące, Gąbki do maki-
jażu, Gąbki do użytku domowego, Gąbki ścierne do szoro-
wania skóry, Gąbki toaletowe, Gąsiory, Gąsiory szklane, Go-
frownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebienie dla 
zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko rozsta-
wionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia 
okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czyszczenia, 
Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domo-
wego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki do wie-
szania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla zwierząt 
domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze do przy-
krywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia, Ko-
smetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielokrot-
nego użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze na chleb 
do użytku domowego, Kosze na papier, Kosze na śmieci, Ko-
tły, Koziołki pod noże na stół, Kruszarki do użytku kuchenne-
go, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Kufle, Kufle na piwo, 
Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Lód (Foremki do -), Łapki 
do garnków, Łapki na insekty, Łopatki do ciast, Łopatki 
do użytku domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łyżki 
do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory ku-
chenne], Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], 
Majolika, Maselniczki, Materiały do polerowania [ściereczki], 
Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, Maty do pieczenia, 
Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Me-
nażki, Metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożo-
nych napojów, Miednice [naczynia], Mieszadełka do koktajli, 
Miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], 
Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania kurzu z mebli, Mio-
tły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, 
Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do użytku 
domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła nie do celów bu-
dowlanych, Moździerze do użytku kuchennego, Mydelniczki, 
Naczynia ceramiczne, Naczynia do mieszania koktajli [shake-
ry], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Na-
dmuchiwane wanny dla niemowląt, Narzędzia do czyszcze-
nia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici z włókna szklanego 
nie do celów włókienniczych, Nieelektryczne maszynki 
do robienia makaronu, do użytku domowego, Nieelektrycz-
ne młynki kuchenne, Nieelektryczne przybory do pastowa-
nia butów, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), Nocniki, 
Obrączki dla drobiu, Obrączki dla ptaków, Obrotowe suszarki 
do bielizny, Oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku 
domowego, Odkurzacze nieelektryczne, Odpady bawełnia-
ne do czyszczenia, Okładki, uchwyty na karty menu, Osłony 
na doniczki nie z papieru, Otwieracze do butelek (elektrycz-
ne i nieelektryczne), Owady [elektryczne urządzenia do wa-
bienia i zabijania -], Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcela-
ny, Packi na muchy, Pakuły czyszczące, Pałeczki [sprzęt ku-
chenny], Parowary nieelektryczne, Patelnie, Patelnie do przy-
rządzania jaj w koszulkach, Patery, Pędzle do golenia, Pędzle 
kosmetyczne, Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Piknikowe (Ko-

szyki -) z naczyniami, Pipety [do degustacji win], Pipety ku-
chenne, Płytki zapobiegające kipieniu mleka, Pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, Podgrzewacze do butelek dla 
niemowląt, nieelektryczne, Podgrzewacze świeczkowe, elek-
tryczne i nieelektryczne, Podkładki na stół, nie z papieru ani 
materiałów tekstylnych, Podkładki pod garnki, Podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podpór-
ki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Pod-
stawki na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka do praso-
wania, Pojazdy (szkło na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki kuchen-
ne, Pojemniki na chleb, Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, 
ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żyw-
ność dla zwierząt domowych, Pojemniki termoizolacyjne, 
Pokrowce na deski do prasowania, Pokrywki do garnków, 
Pokrywy na akwaria, Polerujące materiały do nabłyszczania, 
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Popiersia z porce-
lany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski 
[tace], Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchen-
ny], Prasy do krawatów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nie-
elektryczne [przybory kuchenne], Prawidła do butów, Prze-
nośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki 
do czyszczenia odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku 
domowego, Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa do-
mowego], Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
Przybory kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory ku-
chenne nieelektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia 
na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu, 
Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy 
użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów, 
Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, 
Pudełka szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Pusz-
ki do pudru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia sa-
mochodów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice 
do polerowania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice 
kuchenne, Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do pe-
elingu skóry, Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Roz-
pylacze do perfum, Rozpylacze środków odstraszających 
komary podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, 
Roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż 
dla budownictwa, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Separatory 
do jajek, Separatory piankowe do palców stóp do użytku 
podczas pedicure, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], 
Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Siat-
ki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe po-
krywki do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, 
Sitka do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, 
Skarbonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, 
Słomki do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa 
wełna do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla nie-
mowląt, Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Su-
szarki do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina 
świńska do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczot-
karstwo], Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, 
Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki 
do zębów elektryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki 
do butów, Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki 
do dywanów, Szczotki do misek klozetowych, Szczotki 
do mycia naczyń, Szczotki do rozsmarowywania smoły, 
Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Szczotki do szorowa-
nia, Szczotki do wosku do nart, Szczotki elektryczne, z wyjąt-
kiem części maszyn, Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, 
Szczypce do sałaty, Szklane naczynia do picia, Szklane włók-
no krzemowe inne niż do celów włókienniczych, Szklane za-
tyczki, Szkło emaliowane, nie do budownictwa, Szkło mlecz-
ne, Szkło płaskie walcowane [materiał surowy], Szkło sprosz-
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kowane do dekoracji, Szkło z cienkimi przewodnikami elek-
trycznymi, Szmatki do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, 
Szpilki kuchenne metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, 
Szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, Szybkowary 
nieelektryczne, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, 
Szyldy z porcelany lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki 
do mycia naczyń, Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, 
Świeczniki [oprawy], Tace do użytku domowego, Tace obro-
towe, Tace papierowe, do użytku domowego, Talerze, Talerze 
do dyfuzji olejków zapachowych, Talerze jednorazowego 
użytku, Talerze papierowe, Tarki do celów kuchennych, Ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy, Termosy bu-
fetowe na napoje, nieelektryczne, Termosy do napojów, Ter-
raria domowe [uprawa roślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], 
Tłuczki do użytku kuchennego, Torby izotermiczne, Torebki 
do wyciskania kremu przy dekoracji, Trzepaczki do dywa-
nów, nie będące maszynami, Trzepaczki nieelektryczne, 
Trzonki mioteł, Tubki do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cu-
kiernicze do dekorowania ciast, Ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, Uchwyty na gąbki, Urządzenia dez-
odoryzujące do użytku osobistego, Urządzenia do rozciąga-
nia rękawiczek, Urządzenia do tażin, nieelektryczne, Urządze-
nia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, 
Urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, Urządzenia 
i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domo-
wych, Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów me-
dycznych, Wałki do ciasta domowe, Wanienki dla niemowląt 
przenośne, Wanienki dla ptaków, Wata szklana, inna niż 
do izolacji, Wazony, Wazy do zup, Wełniane odpady do czysz-
czenia, Wiaderka do kostek lodu, Wiadra na pieluchy, Wiadra 
płócienne, Wiadra z wyciskarkami do mopów, Wieszaki 
na ręczniki [pręty i koła], Wkłady chłodzące do schładzania 
żywności i napojów, Włosie do produkcji szczotek, Włosie 
końskie do produkcji szczotek, Włókno szklane, inne niż 
do izolacji lub użytku włókienniczego, Wodne aparaty 
do czyszczenia jamy ustnej, Wyciskacze do owoców nieelek-
tryczne, do użytku domowego, Wyciskarki do pasty do zę-
bów, Wykałaczki, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby 
szklane malowane, Wyżymaczki do mopów, Zakraplacze bez 
zawartości, do celów kosmetycznych, Zakraplacze do celów 
domowych, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zastawa sto-
łowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy 
do przypraw, Zgrzebła, Zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych, Zraszacze, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 
Żłoby dla zwierząt, 22 Cezy, Drabinki sznurowe, Dratwa, Ha-
maki, Jedwab surowy, Jedwabne odpady, Juta, Kable nieme-
talowe, Kapok, Kłaczki jedwabne, Kłaczki wełniane, Kokony, 
Len surowy [płótno], Liny, Liny holownicze do samochodów, 
Liny niemetalowe, Łyko, Markizy z materiałów tekstylnych, 
Markizy z tworzyw sztucznych, Materiały do wyściełania 
i wypychania, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, wy-
pełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kar-
tonu, Namioty, Niemetalowe pasy do transportu ładunków, 
Odpady bawełniane do wyściełania i wypychania, Opakowa-
nia ze słomy do butelek, Osłony przeciwkurzowe, Pakuły, Pa-
kuły bawełny, Pasy niemetalowe do transportu ładunków, 
Pasy z konopi, Pierze na pościel, Pierze tapicerskie, Pierzyny 
puchowe, Plandeki, Plecione rzemyki [baty, bicze], Płótno 
na żagle, Płótno tamowe, Pokrowce na pojazdy [plandeki], 
Przykrycia maskujące, Puch [pierze], Rafia, Runo, Runo owcze, 
Siatki do żywienia zwierząt, Siatki maskujące, Sieci, Sieci 
do hodowli ryb, Sieci rybackie, Sizal, Słoma tapicerska, Suro-
wa bawełna, Surowa lub impregnowana wełna, Szczecina 
świńska, Szklane włókno krzemowe do użytku tekstylnego, 
Sznurek do pakowania, Sznurek niemetalowy do owijania 
lub wiązania, Sznurki, Sznurki do zawieszania obrazów, 

Sznurki na sieci, Sznury do pakowania, Sznury stanowiące za-
wieszenie w oknie otwieranym pionowo, Szpagat papiero-
wy, Taśmy do podwiązywania winorośli, Taśmy do żaluzji, 
Taśmy niemetalowe do owijania i związywania, Tekstylia 
z nieprzetworzonych włókien, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, 
Torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tek-
stylnych, Torby na pranie, Trawa tapicerska, Trociny, Uprzęże 
niemetalowe do przenoszenia ładunków, Uszczelnienia 
włóknowe do statków, Wata tapicerska do wyściełania i wy-
pychania, Watolina do filtrowania, Wełna drzewna, Wełna ta-
picerska [wypełnianie], Wełna zgrzebna, Wiązadła do sno-
pów, Wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, Wióry 
drewniane, Włosie końskie, Włosie wielbłądzie, Włosie zwie-
rzęce, Włókna bawełny [linters], Włókna konopne, Włókna 
ostnicy, Włókna ramii, Włókna szklane do celów włókienni-
czych, Włókna tekstylne, Włókna węglowe do celów włó-
kienniczych, Włókna z tworzyw sztucznych do celów włó-
kienniczych, Włókno kokosowe, Wnyki [sieci], Wodorosty 
morskie do wypychania, Woreczki do prania wyrobów poń-
czoszniczych, Worki biwakowe stanowiące osłony, Worki 
do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilo-
ściach, Worki na zwłoki, Worki płócienne specjalnie dostoso-
wane do przechowywania pieluch, Worki pocztowe, Wy-
ściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, 
Złączki niemetalowe, Żagle, Żagle do nart, 25 Alby, Antypo-
ślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bie-
lizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biusto-
nosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, 
Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, 
Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielo-
we, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhal-
ki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla 
rybaków, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Ki-
mona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
[odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gim-
nastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież papie-
rowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalo-
we do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjer-
skie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
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my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Poń-
czochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulo-
wery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Sza-
liki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, 
Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, 
welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby poń-
czosznicze, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Amu-
nicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], Artykuły 
gimnastyczne, Automaty do gier hazardowych, Automaty 
do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty 
do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów bilardowych, Bańki 
mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], 
Bloki startowe [artykuły sportowe], Bobsleje, Bodyboard, 
Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe], 
Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, 
Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów 
syntetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski do pły-
wania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, 
Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Drony (zabaw-
ki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Dżoj-
stiki do gier wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], 
Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety na torby golfowe, Figurki 
do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekranów gier 
przenośnych, Gra w domino, Gra w kulki, Gry, Gry nadmuchi-
wane do basenów, Gry planszowe, Gry polegające na budo-
waniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny-
mi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki 
[wabiki] myśliwskie, Haczyki wędkarskie, Hantle, Hulajnogi 
[zabawki], Huśtawki, Igły do pompek do pompowania piłek 
do gier, Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, 
Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe 
[zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, 
Karty na wymianę [gry karciane], Karuzele do wesołych mia-
steczek, Kije do gier, Kije do snookera, Kije golfowe, Kije hoke-
jowe, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Kon-
fetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier wideo, 
Kontrolery do konsoli gier, Końcówki do kijów bilardowych, 
Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Kości do gry, Kra-
wędzie nart, Kreda do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki 
na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lot-
nie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Ma-
dżonk, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski 
zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, 
Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewnia-
ne lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla 
niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nago-
lenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], 
Namioty zabawkowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, 
Narty wodne, Ochraniacze [części strojów sportowych], 
Ochraniacze genitaliów do użytku podczas uprawiania spor-
tu, Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choin-
kowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], 
Pachinko [japońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, 
Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływa-

nia, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy 
na talię, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, 
Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pla-
stelina do zabawy, Pluszowe zabawki z przymocowanym 
kocykiem, Płetwy do nurkowania z akwalungiem, Płetwy 
do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Podbieraki 
dla wędkarzy, Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Pokry-
cie ślizgów nart, Pompki specjalnie przystosowane do pom-
powania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne 
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Prze-
nośne konsole do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przy-
rządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfo-
we], Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice 
baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy 
[akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki, 
Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pływania, Roboty 
zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, 
Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], 
Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody 
do zabawy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do spor-
tów, Siatki na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia 
na narty], Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkar-
skie, Sprzęt do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne ro-
wery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do cho-
inek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane moneta-
mi lub żetonami, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stoło-
wego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie 
cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Sza-
chy, Szpule do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, 
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, 
Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektronicz-
ne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub 
bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojekto-
wane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski sur-
fingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trape-
zy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby 
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Układan-
ki [puzzle], Uprząż wspinaczkowa, Urządzenia do gier, Urzą-
dzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia do wyrzucania 
piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania punktów w bi-
lardzie, Urządzenia pływackie do pływania, Urządzenia zaci-
skowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], Wabiki do myślistwa 
lub rybołówstwa, Warcaby, Wędki, Wiązania do nart, Więcie-
rze [pułapki na ryby], Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], 
Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Wskaźniki 
brania [sprzęt wędkarski], Wstążki do gimnastyki artystycz-
nej, Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki dla 
zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zapachowe przy-
nęty do łowiectwa i wędkarstwa, Zdrapki do gier loteryjnych, 
Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 
Ujeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier hazar-
dowych, Żyłki wędkarskie, Żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 32 Aperitify 
bezalkoholowe, Barley wine [piwo], Bezalkoholowe prepara-
ty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z -) 
do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie 
piwa, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, 
Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, 
Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Napoje gazowane 
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(Proszek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce (Bezalkoholo-
we napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Po-
midory (sok -) [napój], Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z -), 
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Soki, Soki 
warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syrop do lemoniady, 
Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -) niesfermentowa-
ny, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazowana (Prepa-
raty do produkcji -), Woda litowa, Woda mineralna [napoje], 
Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol 
ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe 
(Ekstrakty -), Alkoholowe (Esencje -), Alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao 
[likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alko-
holowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alko-
holowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Mięto-
wy (likier -), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa -), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napo-
je alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole 
wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych, Rum, Sake, 
Whisky, Wino, Wódka, 35 Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Administrowanie programami dla osób 
często podróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji 
handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Au-
dyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biz-
nesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Bada-
nia opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednic-
twa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Foto-
kopiowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentowi w wyborze towarów i usług, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności 
gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plika-
mi, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawa-
nia oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie 
centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV 
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja progra-

mów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie 
listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne ze-
stawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań leka-
rza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyj-
ne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego on-line 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 komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla spor-
towców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi 
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowej, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi 
związane z listami prezentów, Usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypo-
życzanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-
kingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
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osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agen-
cje kredytowe, Agencje nieruchomości, Agencje ściągania 
wierzytelności, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, 
Bankowość on-line, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja bonów wartościo-
wych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, 
Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe 
izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjnie wzajemne, 
Gwarantowanie, ubezpieczeń na życie, Handel walutami 
i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitało-
we, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, 
Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Ocena 
finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu 
naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie 
kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek 
pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Odbie-
ranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Po-
średnictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie ak-
cjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwu-
tlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożycz-
ki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Spon-
sorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wyce-
na finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych 
walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubez-
pieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie 
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez 
wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi 
badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędno-
ściowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące 
maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi fundu-
szy zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi gwaranto-
wania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowot-
nych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi 
portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, 
Wycena antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wy-
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomo-
ści], Wycena finansowa wełny, Wycena nieruchomości, Wy-
cena zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny 
finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetar-
gowe, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtual-
nej, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wy-
najem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe 

płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Za-
rządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, 37 Asfaltowanie, Budowa fabryk, Budowa falochro-
nów, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa i naprawa 
magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, Budow-
nictwo, Budownictwo podwodne, Budownictwo portowe, 
Ciesielstwo, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszcze-
nie budynków od zewnątrz, Czyszczenie i naprawa kotłów, 
Czyszczenie kominów, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie 
okien, Czyszczenie pojazdów, Dezynfekcja, Eliminacja zakłó-
ceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o naprawach, 
Instalacja naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i na-
prawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie i na-
prawa pieców, Instalowanie i naprawa telefonów, Instalowa-
nie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urzą-
dzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa wind, Instalo-
wanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowa-
nie, konserwacja naprawa sprzętu komputerowego, Instalo-
wanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biuro-
wych, Izolowanie budynków, Konserwacja basenów, Konser-
wacja i naprawa palników, Konserwacja i naprawa samolo-
tów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konser-
wacja mebli, Konserwacja pojazdów, Konserwacja, czyszcze-
nie, reperacja skór, Konsultacje budowlane, Lakierowanie, 
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Ładowanie baterii 
telefonów komórkowych, Malowanie, Malowanie lub napra-
wa znaków, Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instala-
cji grzewczych, Montaż instalacji na placach budowy, Mon-
taż rusztowań, Montaż wyposażenia kuchennego, Murar-
stwo, Mycie, Mycie pojazdów, Nadzór budowlany, Naprawa 
aparatów fotograficznych, Naprawa i konserwacja projekto-
rów filmowych, Naprawa i konserwacja skarbców, Naprawa 
i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa linii wysokiego 
napięcia, Naprawa obuwia, Naprawa opon, Naprawa paraso-
li, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa pomp, 
Naprawa zamków, Naprawy podwodne, Naprawy tapicer-
skie, Nitowanie, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instru-
mentów muzycznych, Odśnieżanie, Ostrzenie noży, Polero-
wanie pojazdów, Pranie bielizny, Pranie na sucho, Pranie pie-
luch tekstylnych, Prasowanie odzieży, Regeneracja i napeł-
nianie tonerów i tuszów, Regeneracja maszyn zużytych lub 
częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych lub 
częściowo zniszczonych, Renowacja mebli, Renowacja 
odzieży, Renowacja powłok cynowych, Roboty wydobyw-
cze [górnictwo], Rozbiórka budynków, Smarowanie pojaz-
dów, Sterylizacja narzędzi medycznych, Strojenie instrumen-
tów muzycznych, Szlifowanie papierem ściernym, Szlifowa-
nie przy użyciu pumeksu, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowa-
nie, Tapicerowanie mebli, Tępienie szkodników, inne niż 
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Tynko-
wanie, Układanie kabli, Układanie nawierzchni drogowych, 
Usługi dekarskie, Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doładowy-
wania pojazdów elektrycznych, Usługi doradztwa budowla-
nego, Usługi eksploatacji kamieniołomów, Usługi elektryków, 
Usługi hydrauliczne, Usługi napraw awarii pojazdów, Usługi 
porządkowania domów [sprzątanie], Usługi stacji obsługi po-
jazdów [tankowanie i obsługa], Usługi stoczniowe, Usługi 
szczelinowania hydraulicznego, Usługi w zakresie napełnia-
nia kartridżów na tusz, Uszczelnianie budynków, Wiercenie 
głębokich szybów naftowych lub gazowych, Wiercenie 
studni, Wulkanizacja opon [naprawa], Wynajem buldożerów, 
Wynajem koparek, Wynajem pomp do drenażu, Wynajem 
pralek, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu 
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do oczyszczania dróg, Wynajem żurawi, Wypożyczanie ma-
szyn do czyszczenia, Wypożyczanie suszarek do naczyń, Wy-
pożyczanie zmywarek, Wyważanie opon, Zabezpieczanie 
pojazdów przed rdzą, Zabezpieczanie przed korozją, Zamia-
tanie dróg, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Informacja telekomunika-
cji, Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem te-
lefonów komórkowych, Łączność poprzez terminale kompu-
terowe, Łączność telegraficzna, Nadawanie bezprzewodo-
we, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta 
elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek 
z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomo-
ści, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewi-
zyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, 
Udostępnianie forów internetowych on-line, Usługi poczty 
głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środ-
ki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi tele-
konferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłą-
czania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wide-
okonferencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie fak-
sów, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, 
Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń do prze-
syłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
39 Chroniony transport przedmiotów wartościowych, Do-
starczanie gazet, Dostarczanie kwiatów, Dostarczanie pa-
czek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyj-
nie, Dostarczanie wiadomości, Dostawa energii elektrycznej, 
Dostawa towarów, Dystrybucja energii, Dystrybucja wody, 
Eskortowanie podróżnych, Fracht, Fracht [przewóz towarów], 
Frankowanie przesyłek pocztowych, Holowanie, Informacja 
o składowaniu, Informacja o transporcie, Informacje o ruchu 
drogowym, Logistyka transportu, Łamanie lodu, Magazyno-
wanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, 
Maklerstwo okrętowe, Maklerstwo transportowe, Napełnia-
nie automatów sprzedających, Obsługa śluz, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez apli-
kację on-line, Organizacja wiz podróżnych paszportów i do-
kumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, 
Organizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pakowanie 
towarów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie, Pilotowa-
nie dronów cywilnych, Pojazdy (Wypożyczanie -), Pośrednic-
two frachtowe, Powietrzny (transport -), Przechowywanie 
łodzi, Przenoszenie, przewóz bagaży, Przeprowadzki, Prze-
wożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo 
podwodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja trans-
portu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedy-
cja, Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport auto-
busowy, Transport barkami, Transport i przechowywanie 
odpadów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kole-
jowy, Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, 
Transport mebli, Transport morski, Transport pasażerski, 
Transport promowy, Transport rurociągami, Transport rzecz-
ny, Transport samochodami opancerzonymi, Transport tram-
wajowy, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów 
podróży, Usługi butelkowania, Usługi car-sharingu, Usługi 
kierowców, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi 
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi ra-

townictwa, Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, 
Usługi transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowy-
mi, Usługi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organi-
zowania transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów 
w bankomatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wy-
najem samochodów, Wynajem silników lotniczych, Wyna-
jem statków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyj-
nych, Wynajem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmo-
wanie garaży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie magazy-
nów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie 
dzwonów nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycz-
nych chłodziarek do wina, Wypożyczanie kontenerów maga-
zynowych, Wypożyczanie samochodowych bagażników 
dachowych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, 
Wypożyczanie skafandrów nurkowych, Wypożyczanie wa-
gonów towarowych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, 
Wypożyczanie zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz 
osób trzecich, Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wy-
robów nadających się do przetworzenia (transport), 40 Apre-
turowanie papieru, Apreturowanie tkanin, Barwienie futer, 
Barwienie obuwia, Barwienie skór, Barwienie szyb poprzez 
pokrywanie ich powierzchni, Barwienie tkanin, Chromowa-
nie, Cynowanie, Dekatyzowanie tkanin, Dezodoryzacja po-
wietrza, Dmuchanie szkła, Doradztwo w dziedzinie wytwa-
rzania wina, Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D, Dru-
kowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie 
szablonów, Drukowanie zdjęć, Folowanie tkanin, Fotogra-
wiura, Frezowanie, Garbarstwo, Grawerowanie, Hafciarstwo, 
Heblowanie materiałów, Impregnacja ognioodporna tkanin, 
Impregnowanie wodoodporne tkanin, Informacje o obrób-
ce materiałów, Introligatorstwo, Konserwowanie napojów 
i żywności, Kowalstwo, Krawiectwo, Krojenie tkanin, Lamino-
wanie, Lutowanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Mrożenie 
żywności, Nabłyszczanie futer, Niklowanie, Niszczenie odpa-
dów i śmieci, Obrębianie tkanin, Obróbka [przetwarzanie] 
odpadów, Obróbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyska-
nie niegniotliwości odzieży, Obróbka metali, Obróbka skór, 
Obróbka taśm filmowych, Obróbka wełny, Oczyszczanie po-
wietrza, Oddzielania kolorów [obróbka], Odkażanie materia-
łów niebezpiecznych, Odlewanie metali, Odpuszczanie me-
tali, Oprawianie dzieł sztuki, Piaskowanie, Pielęgnacja futer, 
Pikowanie tkanin, Piłowanie materiałów, Pokrywanie kad-
mem, Polerowanie materiałami ściernymi, Powlekanie gal-
waniczne, Powlekanie metalu, Pozłacanie, Produkcja wina 
na rzecz osób trzecich, Przeróbki odzieży, Przetwarzanie 
ropy naftowej, Przyciemnianie okien samochodowych, Re-
cykling odpadów i śmieci, Rymarstwo, Satynowanie futer, 
Składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, Skór-
nictwo, Snucie osnów [krosna], Sortowanie odpadów i mate-
riałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Spala-
nie śmieci i odpadów, Srebrzenie, Szlifowanie, Szlifowanie 
szkła optycznego, Szycie odzieży na miarę, Ścieranie, Ścina-
nie i obróbka drewna, Trasowanie laserem, Ubój, Upcykling, 
Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Usługi spawalnicze, 
Usługi technika dentystycznego, Usługi w zakresie fotokom-
pozycji, Usługi w zakresie kriokonserwacji, Usługi związane 
z farbiarstwem, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Uzdat-
nianie wody [oczyszczanie wody], Warzenie piwa, Wędzenie 
żywności, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Wybielanie 
tkanin, Wykonywanie kopii kluczy, Wypalanie wyrobów cera-
micznych, Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie 
generatorów, Wypożyczanie kotłów, Wypożyczanie maszyn 
dziewiarskich, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypo-
życzanie urządzeń klimatyzacyjnych, Wypychanie zwierząt 
[taksydermia], Wyrób futer na zamówienie, Wyrób kotłów, 
Wytłaczanie owoców, Wytwarzanie energii, Wywoływanie 
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filmów fotograficznych, Zabezpieczanie futer przed molami, 
Zabezpieczanie tkanin przed molami, Zaprasowanie na stałe 
tkanin, Złocenie, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, 
Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dub-
bing, Dystrybucja filmów, Edukacja religijna, Egzaminy edu-
kacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje 
w zakresie pilotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże, Ha-
zard, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, 
Kursy korespondencyjne, Malowanie twarzy, Montaż taśm 
wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie indywidu-
alne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Obsługa ogrodów zoo-
logicznych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkur-
sów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie wido-
wisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariu-
szy do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
widowisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z prze-
wodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Pro-
wadzenie zajęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], 
Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publiko-
wanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów rekla-
mowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojaz-
dów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Sprawdziany 
edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z ja-
pońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z internatem, 
Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, 
Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dys-
trybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wyma-
gających specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi gier oferowane w systemie on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klu-
bowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [roz-
rywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 

Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny 
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, 
Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów fil-
mowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, Usługi technika oświetlenia na po-
trzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie in-
żynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi zwią-
zane z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń 
kinematograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, 
Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie sta-
dionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożycza-
nie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kino-
wych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magne-
towidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożycza-
nie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Wypożyczanie 
taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie 
[edukacja], Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,  
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Anali-
zy chemiczne, Analizy dotyczące poszukiwania pokładów 
roponośnych, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy 
systemów komputerowych, Analizy wody, Audyt energe-
tyczny, Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Bada-
nia chemiczne, Badania geologiczne, Badania naukowe, Ba-
dania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywioło-
wych, Badania naukowe i technologiczne związane z mapo-
waniem patentów, Badania technologiczne, Badania w dzie-
dzinie budownictwa, Badania w dziedzinie fizyki, Badania 
w dziedzinie kosmetyki, Badania w dziedzinie mechaniki, 
Badania w dziedzinie spawania, Badania w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnych, Badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oszczędności ener-
gii, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzę-
tu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, Eksploracja podwodna [akwanautyka], Elektro-
niczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kre-
dytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, Elektro-
niczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu 
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, Hosting ser-
werów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramo-
wania komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], Konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości, Kon-
trola szybów naftowych, Konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, Konwersja programów kompu-
terowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Medyczne 
badania naukowe, Miernictwo [pomiary], Monitoring syste-
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mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, Ocena jakości drewna na pniu, Ocena 
jakości wełny, Odblokowywanie telefonów komórkowych, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywa-
nie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Pisanie techniczne, Platforma jako usługa [PaaS], Po-
miary geodezyjne, Pomiary pól naftowych, Poszukiwania 
geologiczne, Poszukiwania ropy naftowej, Powielanie pro-
gramów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, Prognozowanie po-
gody, Prognozy meteorologiczne, Programowanie kompu-
terów, Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
Projektowanie mody, Projektowanie opakowań, Projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Projektowanie urbanistyczne, Projek-
towanie wizytówek, Próby kliniczne, Przechowywanie da-
nych elektronicznych, Rozsiewanie środków chemicznych 
w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdzanie auten-
tyczności dzieł sztuki, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji on-line, Testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem 
sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Udzielanie 
informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, Usługi architektoniczne, Usługi che-
miczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usłu-
gi graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi kartograficzne, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfro-
wania danych, Usługi świadczone przez laboratoria nauko-
we, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzy-
staniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usłu-
gi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu nafto-
wego, gazowego i wydobywczego, Wynajem liczników 
do rejestrowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do prze-
twarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Wzornictwo 
przemysłowe, 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymonial-
ne, Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepi-
sami, Badania prawne, Badanie przeszłości osób, Biura rzeczy 
znalezionych, Doradztwo duchowe, Doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradz-
two prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo 
w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własno-
ści intelektualnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka oso-
bista], Gaszenie pożarów, Konsultacje w zakresie znaków zo-
diaku, Kontrola bezpieczeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla 
celów bezpieczeństwa, Licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, Mediacje, Monitoring alarmów bezpie-
czeństwa i antywłamaniowych, Monitorowanie praw wła-

sności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Ochro-
na osobista, Opieka nad domem pod nieobecność właści-
cieli, Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka 
nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], 
Organizowanie ceremonii religijnych, Organizowanie spo-
tkań politycznych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, 
Otwierania zamków zabezpieczających, Pisanie prywatnych 
listów, Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Po-
moc przy zakładaniu kimono, Poszukiwania genealogiczne, 
Poszukiwanie osób zaginionych, Prawne administrowanie li-
cencjami, Powadzenie ceremonii pogrzebowych, Rejestro-
wanie nazw domen [usługi prawne], Sprawy sporne (usługi 
pomocy w -), Stawianie tarota indywidualnym osobom, Śle-
dzenie skradzionych przedmiotów, Udzielanie licencji [usługi 
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi ad-
wokackie, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajo-
mości, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi 
arbitrażowe, Usługi detektywistyczne, Usługi doradztwa 
osobistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi dozorcze [kon-
sjerż], Usługi kremacyjne, Usługi monitorowania prawnego, 
Usługi pogrzebowe, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, 
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi ratownictwa, Usługi serwisów społeczno-
ściowych on-line, Usługi stróży nocnych, Usługi w zakresie 
balsamowania, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wróżenia 
z kart, Usługi wyprowadzania psów, Ustalanie horoskopów, 
Wynajem nazw domen internetowych, Wypożyczanie alar-
mów przeciwpożarowych, Wypożyczanie gaśnic, Wypoży-
czanie odzieży, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie stro-
jów wieczorowych, Wypuszczanie gołębi na specjalne oka-
zje, Zarządzanie prawami autorskimi.
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(531) 07.01.13, 06.07.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Mąka, Mąka orkiszowa, Mąka żytnia, Mąka 
pszenna, Mąka ryżowa, Mąka z ciecierzycy.
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(540) Bio Life

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Migdały 
przetworzone, Rodzynki, Suszone owoce, Owoce przetwo-
rzone, Warzywa suszone, Warzywa przetworzone, Przecie-
ry owocowe, Przeciery warzywne, Pasty warzywne, Pasty 
na bazie orzechów, Dżemy, Oleje jadalne, Płatki kokosowe, 
Wiórki kokosowe, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Suszone grzyby jadal-
ne, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Chip-
sy warzywne, Chipsy owocowe, 30 Płatki zbożowe, Muesli, 
Kasze, Mąka, Makarony, Ryż, Przetworzona komosa ryżowa, 
Kakao, Kawa naturalna, Herbata, Przyprawy, Cukier, Słodziki 
naturalne, Batony zbożowe, Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, 
Chrupki zbożowe, Miód naturalny, Zioła suszone, Ocet winny, 
Ocet balsamiczny, Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające 
owoce, Sosy, Musy, Drożdże, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, internetowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
zdrowej żywności, żywności ekologicznej, organicznych 
produktów spożywczych, kosmetyków naturalnych i ekolo-
gicznych.

(210) 526403 (220) 2021 03 19
(731) POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBALSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sn

(531) 26.04.05, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Futerały na laptopy, Pokrowce na laptopy, Skó-
rzane etui na tablety, Skórzane etui na telefony komórkowe, 
Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Skórzane etui 
na okulary, 16 Piórniki, Skórzane piórniki na ołówki, Skórza-
ne okładki na książki, Skórzane zakładki do książek, Materiały 
piśmienne, 18 Skóra i imitacja skóry, Wyroby z materiałów 
skórzanych i imitacji skóry, Skóry zwierzęce, Skóry surowe, 
Skóra syntetyczna, Materiały skórzane, Ręcznie wykonane to-
rebki z naturalnej skóry, Torby i portfele skórzane, Torby po-
dróżne, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torebki, Torebki 

damskie, Skórzane torebki, Małe torebki kopertówki, Torebki, 
portmonetki i portfele, Torebki wykonane ze skóry, Torebki 
wykonane z imitacji skóry, Walizy, Walizki, Walizki skórzane, 
Walizki podróżne [podręczne], Walizki na kółkach, Kufry i wa-
lizki, Artykuły podróżne [walizki, torby], Skórzane etui na kar-
ty, skórzane etui na wizytówki, Portfele na karty wizytowe, 
Etui na klucze wykonane ze skóry, Plecaki, Plecaki skórzane, 
Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Saszetki bio-
drowe, Pokrowce na bagaż, Pokrowce na parasolki, Parasole 
i parasolki, Laski do parasoli, Laski i parasole w jednym, Torby 
na parasole, Torby na kółkach, Torby na zakupy na kółkach, 
Aktówki [wyroby skórzane], Paski skórzane do bagażu, Pa-
ski skórzane [inne niż odzież], Baty, bicze, Uprzęże, Wyroby 
rymarskie, Wyroby rymarskie ze skóry, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Paski skórzane [odzież], 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone on-line w zakresie wyrobów skó-
rzanych takich jak torby, torebki, portfele, akcesoria, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie walizek 
i toreb podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, obu-
wia, nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
wyrobów skórzanych takich jak torby, torebki, portfele, akce-
soria, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie walizek i toreb 
podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, 
akcesoriów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy.

(210) 526409 (220) 2021 03 20
(731) OCTOPUS PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7craft

(531) 27.05.01, 27.07.21, 27.07.24, 26.04.17
(510), (511) 20 Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka 
i stoły, Blaty [części mebli], Drewniane półki i stojaki [meble], 
Elementy meblowe, Fotele, Fotele biurowe, Kanapy, Komody.

(210) 526422 (220) 2021 03 19
(731) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAGNOMATIC

(531) 24.13.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do badania jakości 
aparatów diagnostycznych, Oprogramowanie do zdalnej 
diagnostyki, Diagnostyczna aparatura testująca.

(210) 526423 (220) 2021 03 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE STOLLIDO LIDIA I STANISŁAW 
KULEJEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Panki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLLIDO GALERIA MEBLI
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli.

(210) 526438 (220) 2021 03 22
(731) YOSHI SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 35  Doradztwo biznesowe, Wycena firm, Anali-
zy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Badania doty-
czące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 Doradztwo 
technologiczne, Doradztwo naukowe, 45 Usługi rzeczników 
patentowych, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo dotyczące 
licencjonowania patentów, Doradztwo związane z ochroną 
patentową, Doradztwo w kwestiach praw własności przemy-
słowej, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, 
Doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, 
Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy.

(210) 526440 (220) 2021 03 19
(731) WROTEK KRYSTIAN, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APLAUS MEBLE & WYPOSAŻENIE DOMU

(531) 12.01.09, 13.01.11, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble tapi-
cerowane, Meble dla dzieci, Nadmuchiwane meble, Meble 
na miarę (do zabudowy), Meble do przewijania niemowląt, 
Stoły, Fotele, Krzesła, Pufy [meble], Łóżka, pościel, mate-
race, poduszki, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf 
wnękowych i garderób [części mebli], Wyroby stolarskie, 
Półki, Osprzęt niemetalowy do mebli, Blaty [części mebli], 
Elementy meblowe, Osłony przeciwuderzeniowe do mebli, 
Płyty meblowe, Pudła do przechowywania [meble], Skrzy-
nie do przechowywania [meble], Ramy, Zestawy mebli, 
Akcesoria do przechowywania ubrań, Dekoracyjne panele 
drewniane, Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, 
Lustra, Ramki do obrazków i zdjęć, Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związ-
ku z wyposażeniem domu.

(210) 526444 (220) 2021 03 22
(731) GRABIŃSKI KRZYSZTOF, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) POMIANUS
(510), (511) 20 Figurki z drewna, Ozdoby ścienne z drewna, 
Ozdoby ścienne z wosku, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucz-
nych, Rzeźby drewniane, Meble, Dekoracje wiszące [ozdoby], 
Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w tej klasie, 36 Zarządzanie nierucho-
mościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie i obsługa konferencji, 
45 Usługi dozorcze [konsjerż].

(210) 526455 (220) 2021 03 22
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA COSMIC WELLNESS
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do kąpieli i pod prysz-
nic, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Preparaty 
kosmetyczne do kąpieli i pod prysznic.

(210) 526460 (220) 2021 03 22
(731) CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortoteam EVERY MOVE WE CARE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 02.09.25, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 526467 (220) 2021 03 22
(731) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria), ES
(540) (znak słowny)
(540) SANTANDER F24
(510), (511) 36 Finansowanie leasingu samochodów, Fi-
nansowanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy sprzętu 
telekomunikacyjnego, Pożyczki na zakup leasingowy, Finan-
sowanie zakupów leasingowych samochodów, Świadczenie 
finansowych usług leasingowych, Finansowanie zakupów 
w formie leasingu, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ra-
talną i leasing, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi 
leasingowe, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty 
(leasing), Doradztwo dotyczące kredytów, Usługi ubezpie-
czeń pojazdów mechanicznych, Usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi finan-
sowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi finansowe, kre-
dytowe, ubezpieczeniowe na rzecz osób fizycznych i osób 
prawnych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Informacja o ubezpieczeniach, Usługi z zakresu leasingu ma-
szyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego i środków transpor-
tu, Dzierżawa nieruchomości, Transakcje pieniężne, Leasing 
finansowy, Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Organizowanie ubezpieczenia, Usługi w zakre-
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sie informacji finansowej, doradztwa finansowego i konsul-
tingu finansowego, Finansowanie zakupów konsumenckich, 
Bankowość, nieruchomości.

(210) 526476 (220) 2021 03 22
(731) KIEŁBASA EMILIA REMS, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REM-Sen.pl Producent materacy

(531) 05.07.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Materace łóżkowe, Materace piankowe.

(210) 526478 (220) 2021 03 22
(731) NOWAK-SZABAT MARIA, Krynki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agni

(531) 01.15.05, 26.02.07, 26.02.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 9 E-booki, Książki 
audio, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicz-
nej [do pobrania], Książki elektroniczne do pobrania, Pod-
casty, Podcasty do pobrania, Mobilne aplikacje, Aplikacje 
do pobrania, 16 Książki, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Podręczniki instruktażowe, 30 Herbaty ziołowe, inne niż 
do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy-
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: su-
plementy diety, suplementy żywnościowe, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, e-booki, książki audio, publikacje elek-
troniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, podręczni-
ki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], książki 
elektroniczne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, 
mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, książki, drukowane 
materiały szkoleniowe, podręczniki instruktażowe, herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe [na-
pary], 39 Organizacja i rezerwacja podróży, 41 Usługi eduka-
cyjne dotyczące magnetyzmu ajurwedyjskiego, Trening jogi, 
Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, 
Nauczanie praktyk medytacyjnych, Coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi edukacyjne związane z jogą, Usługi eduka-
cyjne w zakresie rozwoju duchowego, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych on-line, Organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych, 
Prowadzenie kursów, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
w zakresie samoświadomości, 44 Terapia ajurwedyjska, Psy-
choterapia holistyczna, Usługi w zakresie medytacji, Masaż, 
Konsultacje psychologiczne.

(210) 526481 (220) 2021 03 22
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ID

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzu-
jące, Cydr bezalkoholowy, Wina bezalkoholowe, Soki, Bezal-
koholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Piwo, 33 Napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa), Cydr, Wino winogronowe, Wino 
owocowe, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające wino 
[szprycer], 35 Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, 
Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bez-
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napo-
jami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
41 Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organi-
zacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizacja imprez rozrywkowych.

(210) 526510 (220) 2021 03 22
(731) PIROLI-GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIROLI-GUM spółka z o.o.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 
27.05.17, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.19, 24.17.25, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 18.01.21

(510), (511) 40 Odzysk surowców z materiałów segregowanych.

(210) 526515 (220) 2021 03 22
(731) CZASNOWSKI MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOT bad

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, My-
dła, Środki perfumeryjne, 44 Usługi w zakresie higieny i uro-
dy dla ludzi.
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(210) 526517 (220) 2021 03 22
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Flukofemin one
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty far-
maceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych, Preparaty farmaceutyczne w posta-
ci płynnej, Preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, Leki 
dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do ce-
lów farmaceutycznych, Krople do celów farmaceutycznych, 
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów 
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceu-
tycznych, Suplementy diety dla ludzi, Dietetyczna żywność 
i substancje dla celów leczniczych.

(210) 526520 (220) 2021 03 22
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Allefin

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.19, 
03.13.02, 03.13.07, 03.13.24

(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty chemicz-
ne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, Środki dezynfekujące, Środki sanitarne, Środki 
bakteriobójcze, Środki pasożytobójcze, Środki owadobójcze, 
w tym środki do tępienia much, lepy na muchy, środki do tę-
pienia komarów, Ekstrakty roślinne owadobójcze, Ekstrakty 
ziołowe owadobójcze, Środki odstraszające owady, w tym 
komary, meszki i muchy, Środki odstraszające owady w po-
staci żelu, 35 Usługi w zakresie reklamy: reklamy telewizyjnej, 
reklamy z wykorzystaniem Internetu, reklamy multimedial-
nej, reklamy prasowej, Usługi badania rynku, Sprzedaż deta-
liczna i hurtowa: leków dla ludzi, produktów farmaceutycz-
nych, dietetycznych i kosmetycznych.

(210) 526533 (220) 2021 03 22
(731) SZUL MAREK ALEKSANDER, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bee Happy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.06, 
26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 03.13.02, 03.13.04, 03.13.24

(510), (511) 20 Ule, Kojce, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, Plastry miodu (ramki), Pla-
stry woskowe do uli, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 

sztucznych, Ramki drewniane do uli, Skrzynki lęgowe, 30 Cukier, 
Miód, Mleczko pszczele, Propolis, Słodziki naturalne, 31 Zwierzę-
ta żywe, Zwierzęta hodowlane do reprodukcji, Pyłek (materiał 
surowy), 41 Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkolenie), Publikowanie książek, Usługi rozrywkowe.

(210) 526567 (220) 2021 03 23
(731) SMOLNA38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOLNA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), Katalogi, Fotografie 
[wydrukowane], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 
Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Broszury, 
Materiały piśmienne, Podstawki na stół papierowe, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mi-
neralne i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Im-
presariat w działalności artystycznej, Usługi marketingowe,  
41 Usługi rozrywkowe, Produkcja widowisk, Organizacja wy-
staw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 526580 (220) 2021 03 24
(731) PROELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SURFACE GO technology

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.15.01, 24.15.07, 24.15.13, 
24.15.17

(510), (511) 3 Szampony i kosmetyki samochodowe, Prepa-
raty do mycia nadwozi i silników samochodowych oraz pod-
łóg i kostki brukowej.

(210) 526590 (220) 2021 03 24
(731) SETH SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.06, 
05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 
05.03.20

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy kom-
puterowe nagrane, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń przenośnych, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie 
do pobrania, Oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem 
dostaw, Oprogramowanie do zarządzania personelem, 
Oprogramowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowa-
nie komputerowe do analizy informacji rynkowych, Opro-
gramowanie komputerowe do przetwarzania informacji 
rynkowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące 
obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie kompu-
terowe do kompilacji danych pozycjonujących, Oprogramo-
wanie do systemów informacji geograficznej [GIS], Opro-
gramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, 
Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji 
graficznych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i pli-
kami oraz do baz danych, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie 
związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszyno-
wym, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli 
i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowa-
nie do sterowania procesami w rolnictwie, Oprogramowa-
nie do pobrania do gromadzenia danych, integracji danych 
oraz dostarczania informacji i zaleceń w dziedzinie rolnic-
twa, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, 
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie symulacyjne 
[szkolenie], Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, 
Oprogramowanie do zarządzania agronomicznego podczas 
cyklu upraw, Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefo-
ny komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje 
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Pro-
gramy komputerowe do zarządzania projektami, Programy 
komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Optyczne 
nośniki danych, Magnetyczne nośniki danych, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, Urządzenia do prze-
twarzania danych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania 
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, Nagrane dyski, Opro-
gramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogra-
mowanie do pobrania w dziedzinie rolnictwa i gromadzenia, 
integrowania i analizowania informacji o uprawach w celu 
dostarczania informacji o produktach rolnych i zaleceń, Elek-
troniczne nośniki do przechowywania danych, 42 Projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do zarządza-
nia łańcuchem dostaw, Projektowanie komputerów i opro-
gramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości 
handlowej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do przetwarzania danych, Opra-
cowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla 
osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw 
i portali e-biznesowych, Opracowywanie oprogramowania 
do magazynowania i przywoływania danych multime-
dialnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 

Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów 
komputerowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Testowanie sprzętu infor-
matycznego, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne], Usługi doradcze i informacyjne związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, 
Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania kom-
puterowego do potrzeb klienta, Usługi konsultacyjne doty-
czące komputerów i informatyki, Hosting, Hosting serwerów, 
Hosting portali internetowych, Hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Utrzymanie witryn internetowych 
i hosting on-line obiektów sieciowych na rzecz osób trze-
cich, Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha 
blokowego [blockchain], Certyfikacja danych za pośred-
nictwem łańcucha blokowego [blockchain], Platforma jako 
usługa [PaaS], Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Udostępnia-
nie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmu-
ry obliczeniowe, Zapewnianie oprogramowania on-line, 
nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem do-
staw, Wynajem komputerów i oprogramowania, informacja 
o powyższych usługach, Utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich.

(210) 526591 (220) 2021 03 24
(731) CARPEDIEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prószków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPE DIEM PERSONAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 01.03.16, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.02.07, 26.02.13

(510), (511) 35 Usługi rejestrowania pracowników, Usługi 
w zakresie relokacji pracowników, Usługi agencji pośrednic-
twa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, 
Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje 
zatrudnienia tymczasowego, Dobór personelu [dla osób 
trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsul-
tacje w zakresie zatrudnienia, Gromadzenie informacji na te-
mat personelu, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Orga-
nizowanie i prowadzenie targów pracy, Biura pośrednictwa 
pracy, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, 
Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwu-
języcznego, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy 
tymczasowej, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Doradztwo 
w zakresie zarządzania personalnego, Wyszukiwanie miejsc 
pracy, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas 
określony, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, 
Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, 
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Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi 
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usłu-
gi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], Zarządzanie 
personelem.

(210) 526597 (220) 2021 03 24
(731) SETH SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seth software

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy kompu-
terowe nagrane, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do po-
brania, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 
Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, Opro-
gramowanie do zarządzania personelem, Oprogramowa-
nie do inwentaryzacji, Oprogramowanie komputerowe 
do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputero-
we do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie kom-
puterowe do przetwarzania informacji rynkowych, Opro-
gramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji 
finansowych, Oprogramowanie komputerowe do kompilacji 
danych pozycjonujących, Oprogramowanie do systemów 
informacji geograficznej [GIS], Oprogramowanie do rzeczy-
wistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie do prze-
twarzania danych do prezentacji graficznych, Oprogramo-
wanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla techno-
logii blockchain, Oprogramowanie związane ze sztuczną 
inteligencją i nauczaniem maszynowym, Oprogramowanie 
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
w świecie fizycznym, Oprogramowanie do sterowania pro-
cesami w rolnictwie, oprogramowanie do pobrania w dzie-
dzinie rolnictwa i gromadzenia, integrowania i analizowania 
informacji o uprawach w celu dostarczania informacji o pro-
duktach rolnych i zaleceń, Oprogramowanie do pobrania 
do gromadzenia danych, integracji danych oraz dostarczania 
informacji i zaleceń w dziedzinie rolnictwa, Oprogramowa-
nie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], Opro-
gramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogramowa-
nie do zarządzania agronomicznego podczas cyklu upraw, 
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony kom-
puterowe do zarządzania informacjami, Programy kompu-
terowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe 
dotyczące sieci lokalnych [LAN], Optyczne nośniki danych, 
Magnetyczne nośniki danych, Elektroniczne nośniki do prze-
chowywania danych, Urządzenia i nośniki do przechowy-
wania danych, Urządzenia do przetwarzania danych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, Nagrane dyski, Oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do analizy, 42 Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie stron in-
ternetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-

wania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, 
Projektowanie komputerów i oprogramowania komputero-
wego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do przetwarzania danych, Opracowywanie i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie 
logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-bizneso-
wych, Opracowywanie oprogramowania do magazynowa-
nia i przywoływania danych multimedialnych, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji 
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria 
oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogra-
mowania komputerowego dla systemów komputerowych, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usłu-
gi w zakresie technologii informacyjnych, Tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opra-
cowywaniem sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie 
dostosowywania oprogramowania komputerowego do po-
trzeb klienta, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i informatyki, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali 
internetowych, Hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymanie witryn internetowych i hosting on-line 
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, Przechowywa-
nie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [block-
chain], Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha 
blokowego [blockchain], Platforma jako usługa [PaaS], Utrzy-
mywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Udostępnianie wirtualnych systemów 
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Zapewnia-
nie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wynajem komputerów 
i oprogramowania informacja o powyższych usługach.

(210) 526603 (220) 2021 03 24
(731) FUNDACJA ADMOVERI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Go healthy girl.

(531) 26.11.01, 26.11.07, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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(210) 526607 (220) 2021 03 24
(731) XYLORIMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Gazety, Czasopisma branżowe, Czasopisma 
fachowe, Czasopisma muzyczne, Czasopisma o tematyce 
ogólnej, Czasopisma [periodyki], Czasopisma prawnicze, 
Drukowane czasopisma poświęcone sztukom teatralnym, 
Drukowane czasopisma poświęcone filmom, Drukowane 
czasopisma poświęcone turystyce, Drukowane czasopisma 
poświęcone sztuce figuratywnej, Drukowane czasopisma 
poświęcone tańcowi, Gazety codzienne, Kalendarze ścienne, 
Kalendarze drukowane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze 
na biurko, Kalendarze, Komunikaty prasowe [materiały dru-
kowane].

(210) 526608 (220) 2021 03 24
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ELIN PPH
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 526615 (220) 2021 03 24
(731) URSA MAIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Michniowiec

(540) (znak słowny)
(540) bobrówka
(510), (511) 33 Ekstrakty alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Esencje alkoholowe, Alkoholowe koktajle owoco-
we, Aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, 
Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Gazowane 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie nalewki alko-
holowe jako aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, Gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Napoje alkoho-
lowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe wspomagające 
trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 526617 (220) 2021 03 24
(731) EDUTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Freeware [oprogramowanie darmowe], Gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 

Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające 
informacje co do nawigacji i podróży, Interaktywne rozryw-
kowe oprogramowanie komputerowe do gier wideo, Kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe opro-
gramowanie układowe, Komputerowe oprogramowanie 
użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na so-
bie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji 
strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za po-
średnictwem Internetu, Komputerowe oprogramowanie 
do chatbotów do symulowania rozmów, Komputerowe 
oprogramowanie do celów rozrywkowych, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe do telewizji, Komputerowe oprogramowanie 
narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac kon-
serwacyjnych], Komputerowe oprogramowanie do pracy 
zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie 
użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie dla na-
uczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie 
dla studentów, Oprogramowanie dla środowiska programi-
stycznego, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, 
Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, 
Oprogramowanie do animacji, Oprogramowanie do ani-
macji trójwymiarowych, Oprogramowanie do gier do użyt-
ku z komputerami, Oprogramowanie do gier do użytku 
z konsolami do gier wideo, Oprogramowanie do gier elek-
tronicznych do pobrania na urządzenia bezprzewodowe, 
Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych 
do ręcznych urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie 
do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bez-
przewodowych, Oprogramowanie do gier komputerowych 
i elektronicznych, Oprogramowanie do gier komputerowych 
do użycia w grach interaktywnych on-line, Oprogramowa-
nie do gier wideo, Oprogramowanie do gier, które wytwarza 
lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny 
do gier, Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozsze-
rzoną, Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia 
w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie do grafiki, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, roz-
rywka i sport, Usługi wydawania publikacji periodycznych 
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i cza-
sopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych ksią-
żek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze, 
z wyjątkiem prac drukarskich, Publikowanie książek, Publika-
cja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do po-
brania), Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych on-line, Publikowanie 
książek i recenzji.

(210) 526624 (220) 2021 03 24
(731) KUGUART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) KUGUART
(510), (511) 37 Usługi budowlane i naprawy budynków, Re-
montowanie budynków, Budowa ścianek działowych, Usługi 
naprawcze w zakresie pokryć ścian, Układanie pokryć pod-
łogowych, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, 
na dachach i w konstrukcjach, Malowanie i prace dekorator-
skie w budynkach, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów 
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wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja, konserwacja i na-
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń ła-
zienkowych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja 
urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Insta-
lacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie mebli na wy-
miar, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach 
mieszkalnych, Konserwacja i naprawa instalacji w budyn-
kach, Malowanie i lakierowanie, Naprawcze roboty budow-
lane, Odnawianie wnętrz budynków, Montaż drzwi i okien.

(210) 526625 (220) 2021 03 24
(731) RAYHAN&RUBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB KI INN GRILL BAR KUCHNIA LIBAŃSKA

(531) 26.01.01, 26.01.18, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 29.01.13, 
27.05.01

(510), (511) 40 Przetwarzanie żywności i napojów.

(210) 526631 (220) 2021 03 25
(731) PROFASKA PAWEŁ, Czerwionka-Leszczyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALLSY

(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: 
odzież, bielizna.

(210) 526637 (220) 2021 03 25
(731) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Błonie

(540) (znak słowny)
(540) ECOBOT SWEEP
(510), (511) 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamia-
tarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników [maszy-
ny], Zamiatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], 
Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne, 
Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamiatarki [maszy-
ny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny], 
Automatyczne maszyny do czyszczenia, Elektryczne maszy-
ny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe 
do odkurzania, Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Ma-
szyny czyszczące do basenów, Maszyny czyszczące poprzez 
ssanie używane w produkcji, Maszyny do ciągłego czysz-
czenia i wybielania, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, 
Maszyny do czyszczenia dywanów, Maszyny do czyszczenia 
i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do czyszcze-
nia na sucho, Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny 
do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod wysokim 
ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia przemysłowego, Maszy-
ny do czyszczenia przemysłowego [z użyciem szamponu], 
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszy-

ny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], Maszyny 
do czyszczenia ulic z własnym napędem, Maszyny do mycia 
ciśnieniowego, Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny 
do mycia i szczotkowania, Maszyny do mycia podłóg, Maszy-
ny do mycia szkła, Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny 
do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania podłóg 
[elektryczne], Maszyny do szczotkowania [zamiatanie], Ma-
szyny do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowa-
nia, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny do szybkiego 
ścierania, Maszyny do zamiatania ulic, Maszyny elektryczne 
do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu], Maszyny 
elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania 
dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe do czyszcze-
nia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe do od-
kurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Ma-
szyny ssące do oczyszczania, Maszyny zmiatające, Roboty 
przemysłowe, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowa-
nia], Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty 
do czyszczenia do celów domowych, Odkurzacze roboty, 
Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, 
Roboty samonapędowe do celów przemysłowych do stoso-
wania w pomieszczeniach, Automatyczne urządzenia do za-
miatania basenów pływackich, Automatyczne urządzenia 
do czyszczenia basenów, Automatyczne urządzenia do szo-
rowania podłóg, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie basenów, 
Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków od we-
wnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków 
[wnętrz], Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, 
Czyszczenie butów, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dy-
wanów i chodników, Czyszczenie elewacji budynków, Czysz-
czenie fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki], 
Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie pomieszczeń 
domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czysz-
czenie powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni sufi-
tów, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przemysło-
we budynków, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni bu-
dynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, 
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie 
(czyszczenie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlo-
wych placówek gastronomicznych, Udzielanie informacji 
związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów bu-
dynków.

(210) 526638 (220) 2021 03 25
(731) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Błonie

(540) (znak słowny)
(540) ECOBOT SCRUB
(510), (511) 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamiatar-
ki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników [maszyny], Za-
miatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], Zamiatarki 
drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne, Zamiatarki 
elektryczne (części maszyn), Zamiatarki [maszyny] do base-
nów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny], Automatyczne 
maszyny do czyszczenia, Elektryczne maszyny do polerowa-
nia podłóg, Elektryczne maszyny domowe do odkurzania, 
Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Maszyny czyszczące 
do basenów, Maszyny czyszczące poprzez ssanie używane 
w produkcji, Maszyny do ciągłego czyszczenia i wybielania, 
Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do czysz-
czenia dywanów, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzch-
ni zewnętrznych, Maszyny do czyszczenia na sucho, Maszyny 
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do czyszczenia podłóg, Maszyny do czyszczenia powierzch-
ni przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, Maszyny 
do czyszczenia przemysłowego, Maszyny do czyszczenia 
przemysłowego [z użyciem szamponu], Maszyny do czysz-
czenia przemysłowego [polerki], Maszyny do czyszczenia 
przemysłowego [odkurzacze], Maszyny do czyszczenia ulic 
z własnym napędem, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Ma-
szyny do mycia [elektryczne], Maszyny do mycia i szczotko-
wania, Maszyny do mycia podłóg, Maszyny do mycia szkła, 
Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny do polerowania pod-
łóg, Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], Maszyny 
do szczotkowania [zamiatanie], Maszyny do szczotkowania 
dywanów, Maszyny do szorowania, Maszyny do szorowania 
podłóg, Maszyny do szybkiego ścierania, Maszyny do zamia-
tania ulic, Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów 
[za pomocą szamponu], Maszyny elektryczne do czyszczenia 
dywanów, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], 
Maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Ma-
szyny przemysłowe do czyszczenia dywanów szamponem, 
Maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, Maszyny 
ścierające do czyszczenia, Maszyny ssące do oczyszczania, 
Maszyny zmiatające, Roboty przemysłowe, Roboty do czysz-
czenia podłóg [polerowania], Roboty do czyszczenia podłóg 
[odkurzania], Roboty do czyszczenia do celów domowych, 
Odkurzacze roboty, Roboty sprzątające na potrzeby gospo-
darstwa domowego, Roboty samonapędowe do celów prze-
mysłowych do stosowania w pomieszczeniach, Automatycz-
ne urządzenia do zamiatania basenów pływackich, Automa-
tyczne urządzenia do czyszczenia basenów, Automatyczne 
urządzenia do szorowania podłóg, 37 Czyszczenie aut, Czysz-
czenie basenów, Czyszczenie budynków, Czyszczenie budyn-
ków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i ze-
wnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie bu-
dynków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków 
[wnętrz], Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, 
Czyszczenie butów, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dy-
wanów i chodników, Czyszczenie elewacji budynków, Czysz-
czenie fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki], 
Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie pomieszczeń 
domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czysz-
czenie powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni sufitów, 
Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przemysłowe bu-
dynków, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, 
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszcze-
nie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie (czyszcze-
nie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych pla-
cówek gastronomicznych, Udzielanie informacji związanych 
z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków.

(210) 526655 (220) 2021 03 25
(731) KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Fisher

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.04
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
spożywczych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
i usług z nimi związanych, pozwalające nabywcy na ich swo-

bodne oglądanie i kupowanie w hurtowni lub sklepie z arty-
kułami spożywczymi: w tym z żywnością i napojami, wyro-
bami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi.

(210) 526660 (220) 2021 03 25
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Melvit e-flakes
(510), (511) 30 Mąka, Mąka ziemniaczana, Mąka kukurydziana, 
Mąka sojowa, Mąka sojowa używana do żywności, Mąka ryżo-
wa, Śniadaniowe płatki ryżowe, Mieszanki spożywcze składa-
jące się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Mąka z ro-
ślin strączkowych do celów spożywczych, Pieczywa chrupkie, 
Płatki kukurydziane, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, 
Płatki owsiane, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie 
zbóż, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty żywno-
ściowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Kukurydza przetworzona, 
Ryż, Wyroby piekarnicze, Kasza gryczana, Kasza perłowa, Ka-
sza kukurydziana, Kuskus [kasza], Ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, Przekąski wykonane z mąki ryżowej.

(210) 526662 (220) 2021 03 25
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Melvit e-porridge
(510), (511) 30 Mąka, Mąka ziemniaczana, Mąka kukurydziana, 
Mąka sojowa, Mąka sojowa używana do żywności, Mąka ryżo-
wa, Śniadaniowe płatki ryżowe, Mieszanki spożywcze składa-
jące się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Mąka z ro-
ślin strączkowych do celów spożywczych, Pieczywa chrupkie, 
Płatki kukurydziane, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, 
płatki owsiane, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie 
zbóż, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty żywno-
ściowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Kukurydza przetworzona, 
Ryż, Wyroby piekarnicze, Kasza gryczana, Kasza perłowa, Ka-
sza kukurydziana, Kuskus [kasza], Ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, Przekąski wykonane z mąki ryżowej.

(210) 526663 (220) 2021 03 25
(731) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO 

ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Studio Elektrownia
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu.

(210) 526666 (220) 2021 03 25
(731) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO 

ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 26.13.25, 26.04.01, 26.11.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie  
fitnessu.

(210) 526667 (220) 2021 03 25
(731) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO 

ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.11.25, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie  
fitnessu.

(210) 526668 (220) 2021 03 25
(731) SKIDDOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) BORN TO SMILE
(510), (511) 9 Elektroniczne nianie, 12 Wózki dziecięce, Hu-
lajnogi (pojazdy), Samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci, Rowery, Torby przystosowane do spacerówek, Wózki 
dziecięce wyposażone w nosidełka, Wózki do użytku z prze-
nośnym łóżeczkiem niemowlęcym, Szelki bezpieczeństwa 
do nosidełek dziecięcych do pojazdów, Pasy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecię-
cymi, Wewnętrzne lusterka samochodowe do obserwacji 
dzieci, Pojazdy do poruszania się po lądzie, 18 Walizy, Torby 
podróżne, Torby, Portfele, Plecaki, Nosidełka dla dzieci, Nosi-
dełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia 
niemowląt, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, 
Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 20 Meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, Łóżka, Pościel, Mate-
race, Poduszki, Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż 
bielizna pościelowa], Leżaczki dziecięce typu bujaki, Ochra-
niacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, Łóżeczka koszyki 
dla dzieci, Łóżeczka dla dzieci, Elektryczne kołyski dla nie-
mowląt, Przenośne kołyski, Bezpieczne łóżeczka dziecięce, 
Łóżka składane dla dzieci, Krzesełka dla niemowląt, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Chodziki dla dzieci, 24 Tekstylia, Koce, Bie-
lizna pościelowa, Kocyki, Kocyki dla dzieci, Kocyki dla nie-
mowląt, Kocyki do owijania niemowląt, Kołdry, Kołdry z ma-
teriałów tekstylnych, Kołdry do łóżek, Poszewki na kołdry, Po-
szwy na kołdry, Narzuty, Poszewki na poduszki, 28 Artykuły 
i sprzęt sportowy, Dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy, Zabawki bujane, Zamki do ska-
kania, Huśtawki dla niemowląt, Siedzenia do huśtawek dla 
dzieci, Maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, 

Artykuły do zabawy dla dzieci, Maskotki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące: wózków dla dzieci, hulajnóg (pojaz-
dów), samochodowych fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, 
rowerów, pojazdów do poruszania się po wodzie, pojazdów 
do poruszania się po lądzie, mebli i elementów wyposa-
żenia wnętrz, artykułów i sprzętów sportowych, dekoracji 
świątecznych i sztucznych choinek, wyposażenia placów 
zabaw i wesołych miasteczek,  gier, zabawek i akcesoriów 
do zabawy, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące: elek-
tronicznych niań, toreb przystosowanych do spacerówek, 
wózków dziecięcych wyposażonych w nosidełka, wózków 
do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, szelek 
bezpieczeństwa do nosidełek dziecięcych do pojazdów, 
pasów bezpieczeństwa do pojazdów do użytku wraz z no-
sidełkami dziecięcymi, wewnętrznych lusterek samochodo-
wych do obserwacji dzieci, waliz, toreb podróżnych, toreb, 
portfeli, plecaków, nosidełek dla dzieci, nosidełek kangurków 
niemowlęcych, nosidełek [plecaków] do noszenia niemow-
ląt, nosidełek do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełek 
dla niemowląt do noszenia na ciele, łóżek, pościeli, materacy, 
poduszek, chodzików dla dzieci, pościeli do łóżeczek nie-
mowlęcych [innych niż bielizna pościelowa], leżaczków dzie-
cięcych typu bujaki, ochraniaczy na szczebelki do łóżeczek 
dla dzieci, łóżeczek koszyków dla dzieci, łóżeczek dla dzieci, 
elektrycznych kołysek dla niemowląt, przenośnych kołysek, 
bezpiecznych łóżeczek dziecięcych, łóżek składanych dla 
dzieci, krzesełek dla niemowląt, wysokich krzeseł dla dzieci, 
tekstyliów, koców, bielizny pościelowej, kocyków, kocyków 
dla dzieci, kocyków dla niemowląt, kocyków do owijania 
niemowląt, kołder, kołder z materiałów tekstylnych, kołder 
do łóżek, poszewek na kołdry, poszew na kołdry, narzut, po-
szewek na poduszki, zabawek bujanych, zamków do skaka-
nia, huśtawek dla niemowląt, siedzeń do huśtawek dla dzieci, 
mat do zabawy zawierających zabawki dla niemowląt, arty-
kułów do zabawy dla dzieci, maskotek.

(210) 526671 (220) 2021 03 25
(731) PLISZKA KATARZYNA, RADELCZUK ADAM FREAK 

FASHION SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) damasita
(510), (511) 25 Odzież damska, Kamizelki, Szale, Garnitury, 
Koszule, Kombinezony, Spodnie, Body [odzież], Bluzki, Swe-
try, Okrycia wierzchnie damskie, Nakrycia głowy damskie, 
Żakiety, Sukienki, Bluzy.

(210) 526683 (220) 2021 03 25
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) (znak słowny)
(540) KamStop Express
(510), (511) 3 Preparaty do usuwania osadów mineralnych 
w szczególności kamienia w urządzeniach i instalacjach sto-
sowanych zwłaszcza w gospodarstwach domowych, w biu-
rach, hotelach, restauracjach, kawiarniach.

(210) 526696 (220) 2021 03 25
(731) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO 

ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO ELEKTROWNIA
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(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie  
fitnessu.

(210) 526699 (220) 2021 03 25
(731) DYCHA JAKUB, ORGANIŚCIUK MICHAŁ STUDIO 

ELEKTROWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO ELEKTROWNIA

(531) 29.01.12, 26.11.25, 27.05.01, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu.

(210) 526708 (220) 2021 03 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) WIMIN
(510), (511) 3 Preparaty higieniczne w postaci środków to-
aletowych, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla 
kobiet, Płyny do przemywania pochwy do higieny intym-
nej lub dezodoryzacji, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty 
aromaterapeutyczne, Płyny do aromaterapii, Kremy do aro-
materapii, Aromatyczne olejki do kąpieli, Olejki zapachowe 
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, Poduszki aromaterapeu-
tyczne zawierające potpourri w saszetkach tkaninowych, 
Saszetki z potpourri do wkładania do poduszek do aroma-
terapii, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], 
Zapachowe kamienie ceramiczne, Olejki nielecznicze, Olejki 
do masażu, Esencje i olejki eteryczne, Olejki eteryczne na ko-
jenie nerwów, Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach 
powietrza, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Saszetki 
zapachowe, Drewno zapachowe, Pałeczki zapachowe, Za-
pachowe woski, Mieszaniny zapachowe potpourri, Środki 
zapachowe do pomieszczeń, Saszetki zapachowe do bieli-
zny, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kadzidełka, 
Poduszki nasączone substancjami zapachowymi, Pojemniki 
z substancjami zapachowymi, Poduszki wypełnione sub-
stancjami zapachowymi, Potpourri (mieszanki zapachowe 
ziół i kwiatów), Saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, 
Wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, 5 Menstruacyjne (Podpaski -), Majtki menstru-
acyjne, Majtki higieniczne, Pasy higieniczne, Wkładki higie-
niczne, Podpaski higieniczne, Majtki (wkładki ochronne do -) 
[artykuły higieniczne], Środki do higieny intymnej dla kobiet, 
Olejki lecznicze, 21 Kominki do olejków (aromaterapia), Tale-
rze do dyfuzji olejków aromatycznych, Dyfuzory do olejków 

zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, Dyfuzory do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Kominki zapachowe, Rozpylacze zapachowe, Kominki 
do olejków zapachowych, Podgrzewacze zapachowe [inne 
elektryczne], Uchwyty na kadzidełka, Kadzielnice domowe, 
25 Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież damska, 
Odzież dziana, Okrycia wierzchnie [odzież], Topy [odzież], Pa-
ski [odzież], Odzież sportowa, Swetry [odzież], Odzież rekre-
acyjna, Odzież przeciwdeszczowa, Maski ochronne [odzież], 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Dolne części 
ubrań [odzież], Bielizna, Bielizna nocna, Bluzy dresowe, Blu-
zy sportowe, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki bez rę-
kawów, Skarpetki, Opaski na głowę, Opaski przeciwpotne 
na nadgarstek, Daszki przeciwsłoneczne, Daszki jako nakry-
cia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Akcesoria na szyję, Szale, 
Nauszniki [odzież], 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi handlu detalicz-
nego związane ze środkami zapachowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 526709 (220) 2021 03 26
(731) PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sierosław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASO

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 Materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Piórniki, Notesy, 
Pamiętniki, dzienniki, Zestawy do malowania dla dzieci, Gli-
na do modelowania dla dzieci, Pudełka z farbami dla dzieci, 
Przybory szkolne, Artykuły papiernicze, Artykuły do korekto-
rowania i ścierania, Maszyny biurowe, Materiały drukarskie 
i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Al-
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, Wyposażenie dla artystów, rzemieśl-
ników i modelarzy, Kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, Materiały drukowane, Książki, Papier 
i karton, Jednorazowe torebki papierowe, Materiały filtracyj-
ne z papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 Pa-
rasole i parasolki, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Walizy, 
Walizki, Torby podróżne, Torby, Portfele, Torebki na biodra 
[nerki], Tornistry, Worki sportowe, Chlebaki, Aktówki, Etui 
na karty, banknoty oraz bilety okresowe, Futerały przenośne 
na dokumenty, Torebki, Sakiewki, Plecaki, Plecaki na kółkach, 
Torby sportowe, Worki na buty, Torby na pas, Dyplomatki, 
Portmonetki, Torby na kółkach, Torby na zakupy, Torby pla-
żowe, Tornistry szkolne, Kuferki na przybory toaletowe sprze-
dawane bez wyposażenia, Torby na ubranie, Kosmetyczki, 
21 Bidony, Pudełka śniadaniowe.

(210) 526715 (220) 2021 03 26
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NA NATURALNEJ WODZIE MINERALNEJ juRajska 
Lemoniada BEZ KONSERWANTÓW POLSKIE SMAKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.08, 05.07.13, 05.09.21, 01.15.15, 
26.13.25

(510), (511) 32 Lemoniada, Napoje bezalkoholowe.

(210) 526761 (220) 2021 03 26
(731) D&M COW SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gliwice

(540) (znak słowny)
(540) FORMUŁA REVO-TRANS
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Mieszanki pa-
szowe uzupełniające, Mineralne suplementy diety dla zwie-
rząt, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Suplementy 
mineralne do karmienia żywego inwentarza, Suplementy 
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, Suplementy 
witaminowe dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, 31 Artykuły 
spożywcze dla zwierząt mlecznych, Artykuły spożywcze dla 
zwierząt zawierające wyciągi z roślin, Mieszanki paszowe dla 
zwierząt, Sole mineralne dla bydła.

(210) 526762 (220) 2021 03 26
(731) FULARCZYK-KOZŁOWSKA MAGDALENA  

FUNDACJA AKTYWNEGO ROZWOJU  
SKOWROŃSKA-FULARCZYK-MALINOWSKI, Bydgoszcz

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.24, 16.01.13, 21.03.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 
26.11.13

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Pisanie scenariuszy, Publikowa-
nie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ekologią, Nauczanie 
na temat wody pod kątem ekologii, Organizacja imprez 
i konkursów sportowych, Organizacja imprez sportowych, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obo-
zy rekreacyjne, Organizacja aktywności edukacyjnych 

na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych 
na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach let-
nich, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organi-
zowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 
Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organi-
zowanie zajęć rekreacyjnych, Przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Sport i fitness, Świadczenie usług związanych z rekreacją 
wodną, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Udostęp-
nianie aktualności związanymi ze sportem, Usługi rekre-
acyjne dla osób starszych, Usługi rozrywkowe, zajęcia spor-
towe i kulturalne, Usługi sportowe i kulturalne, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu-
gi fotograficzne, Fotografia, Montaż filmów, Akademie, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Edukacja, Informacje do-
tyczące edukacji sportowej, Kultura fizyczna, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizowanie 
gier edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowa-
nie szkoleń sportowych, Prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień śro-
dowiskowych, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usłu-
gi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edukacyjne doty-
czące ochrony środowiska, Usługi edukacyjne dotyczące 
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane ze sportem, Usługi edukacyjne w zakresie spraw-
ności fizycznej, Usługi edukacyjne związane z odżywia-
niem, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 
Usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, 
Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie in-
struktażu sportowego, Dostarczanie informacji na temat 
aktywności sportowych, Nauka w zakresie sportu, Obo-
zy sportowe, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizacja turniejów sportowych, Organi-
zowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, 
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Or-
ganizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowa-
nie konkursów sportowych, Organizowanie lokalnych wy-
darzeń sportowych, Organizowanie obozów sportowych, 
Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Or-
ganizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie zajęć 
poprawiających kondycję fizyczną, Prowadzenie zawodów 
sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych, Prze-
prowadzanie wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie 
imprez sportowych, Szkolenia sportowe, Udzielanie in-
formacji dotyczących osobistości sportowych, Udzielanie 
informacji związanych ze sportem, Udzielanie informacji 
związanych z wydarzeniami sportowymi, Usługi dorad-
cze w zakresie organizowania imprez sportowych, Zajęcia 
sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych.

(210) 526779 (220) 2021 03 27
(731) BAJ SŁAWOMIR F.U.H. TRANS-SŁAW, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 4jeans

(531) 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.21, 
29.01.01

(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Koszulki z krótkim rękawem, 
T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Bluzy 
z kapturem, Swetry, Kurtki, Szale, Czapki [nakrycia głowy], Rę-
kawiczki, Spodnie, Bielizna, Piżamy, Skarpetki, Rajstopy, Paski 
[odzież], Obuwie, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i poprzez Internet następujących towarów: odzież, bluzki, 
koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, ko-
szulki bez rękawów, bluzy z kapturem, swetry, kurtki, szale, 
czapki [nakrycia głowy], rękawiczki, spodnie, bielizna, piża-
my, skarpetki, rajstopy, paski [odzież], obuwie, kubki, breloki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], portfele, torebki-worki, torby, plecaki, saszetki 
biodrowe, okulary, etui na telefony komórkowe, notesy, pióra 
i długopisy, piłki do gier, podkładki pod myszy komputero-
we, pamięć USB [pendrive], smycze [paski] do noszenia.

(210) 526781 (220) 2021 03 27
(731) NAPIERALSKA ALEKSANDRA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA NAPIERALSCY, Chmielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fun2bemum HANDMADE IN POLAND

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 18 Nosidełka kangurki niemowlęce, Chusty 
do noszenia niemowląt, 25 Odzież, Odzież dziecięca, Odzież 
ciążowa, Odzież wierzchnia dla dzieci, Kurtki, Bluzy dresowe, 
Polary, Koszulki z krótkim rękawem, Spodnie ciążowe, Topy 
ciążowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez 
Internet następujących towarów: odzież, odzież dziecięca, 
odzież ciążowa, odzież wierzchnia dla dzieci, kurtki, bluzy 
dresowe, polary, koszulki z krótkim rękawem, spodnie ciążo-
we, topy ciążowe.

(210) 526782 (220) 2021 03 27
(731) MICHALAK AGNIESZKA RUN RIOT, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H hot in here

(531) 01.15.05, 27.03.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 25 Bielizna damska, Bielizna damska typu body, 
Damska bielizna, Jednoczęściowa bielizna damska [body po-
łączone z rajstopami], Połączenie koszulki z majtkami [bieli-
zna damska], Gorsety [bielizna damska], Body [odzież], Dolne 
części ubrań [odzież], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], 
Halki [odzież], Kombinezony [odzież], Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Odzież, Odzież damska, Odzież do spania, 
Odzież dziana, Odzież haftowana, Odzież skórzana, Odzież 
taneczna, Odzież tkana, Odzież wieczorowa, Odzież z imi-
tacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Topy [odzież], 
Bielizna osobista i nocna, Stringi, Spodenki halkowe, Półhalki, 
Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Obcisłe topy 
bez ramiączek, Negliże, Nasutniki, Majtki damskie, Krótkie 
halki, Krótkie haleczki na ramiączkach, Koszule nocne, Hal-
ki, półhalki, Halki [bielizna], Gorsety [tworzące jedną całość 
ze stanikiem], Gorsety [bielizna], Body [bielizna], Biustonosze 
miękkie, nieusztywniane, Biustonosze bez ramiączek, Biusto-
nosze, Bielizna nocna, Bielizna dla kobiet, Bielizna, Sukienki, 
Wyroby pończosznicze, 35 Usługi handlu detalicznego w za-
kresie akcesoriów mody, Usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, Usługi sklepów detalicznych on-line 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapa-
chowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
rymarskimi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży.

(210) 526818 (220) 2021 03 29
(731) ESSENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CANNABINACS
(510), (511) 5 Lecznicze cukierki, karmelki i pastylki, 30 Cukierki, 
karmelki i pastylki [słodycze].

(210) 526819 (220) 2021 03 29
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) Sangra de Allegra
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, 
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe sma-
kowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, 
nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholo-
we destylowane, wyroby spirytusowe, 35 Reklama, usługi 
reklamowe i promocyjne, Promowanie towarów i usług 
za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie 
treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich na-
pojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, butelek 
i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły 
spożywcze, kieliszków, puszek, szklanek i kufli, pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub 
w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem sys-
temu telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
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telekomunikacji, Dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych, Dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozprowadzanie 
próbek dla celów reklamowych, 41 Organizacja warsztatów, 
szkoleń, forów edukacyjnych, Działalność edukacyjna i in-
formacyjna oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, 
mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania 
odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

(210) 526821 (220) 2021 03 29
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANGRA DE ALLEGRA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, 
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe sma-
kowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, 
nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholo-
we destylowane, wyroby spirytusowe, 35 Reklama, usługi 
reklamowe i promocyjne, Promowanie towarów i usług 
za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie 
treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci komunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich na-
pojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, butelek 
i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły 
spożywcze, kieliszków, puszek, szklanek i kufli, pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub 
w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem sys-
temu telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
telekomunikacji, Dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych, Dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozprowadzanie 
próbek dla celów reklamowych, 41 Organizacja warsztatów, 
szkoleń, forów edukacyjnych, Działalność edukacyjna i in-
formacyjna oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, 
mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania 
odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

(210) 526850 (220) 2021 03 30
(731) SZCZYPIŃSKI ANDRZEJ EXTREME RIDE, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTREME RIDE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 526853 (220) 2021 03 30
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReD EBN

(531) 05.07.13, 26.11.03, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Seminaria edukacyj-
ne, Szkolenia w zakresie odżywiania, 42 Badania naukowe, 
Badania i analizy naukowe, Badania naukowe do celów me-
dycznych.

(210) 526857 (220) 2021 03 30
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Caprio

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje bezalko-
holowa, Kwas chlebowy [napoją bezalkoholowe], Napoje 
pół mrożone, Proszek do wytwarzania napojów gazo-
wanych, Napoje warzywne, Gazowane napoje (proszki 
do napoje orzeźwiające, Koktajle [bezalkoholowe na-
poje owocowe], Napoje bezalkoholowe, Toniki [napoje 
nielecznicze], Napoje odalkoholizowane, Bezalkoholo-
we napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, Napoje 
z sokiem ananasowym, Słodkie napoje bezalkoholowe 
na bazie soków owocowych, Napoje bezalkoholowe 
z sarsaparillą, Sorbety [napoje], Napoje (syropy do soki 
warzywne [napoje], Napoje wzbogacone dodatkowymi 
pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem witamin, 
Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Woda mineralna 
[napoje], Esencje do produkcji napojów, Bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, Napoje z owoców bezalko-
holowe, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
Napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycz-
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nych], Napoje izotoniczne, Napoje owocowe, Napoje dla 
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje energety-
zujące zawierające kofeinę, Sok pomidorowy [napoje], 
Napoje aromatyzowane owocami, Napoje serwatkowe, 
Napoje z guaraną, Napoje z sokiem grejpfrutowym, Na-
poje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], pa-
stylki do sporządzania napojów gazowanych, Napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, Mrożone napoje owoco-
we, Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów me-
dycznych], Napoje na bazie owoców lub warzyw: Soki 
gazowane, Owoce (soki), Soki owocowe, Soki warzyw-
ne, Soki ze świeżych owoców, Soki owocowe do użytku 
jako napoje, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Nektary 
owocowe, bezalkoholowe, Syropy do produkcji lemonia-
dy, Syropy do napojów, Syropy do lemoniady, Warzywne 
napoje typu smoothie, Napoje typu smoothie, Napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, Koktajle [bez-
alkoholowe napoje owocowej], koktajle owocowe, bez-
alkoholowe, Koktajle bezalkoholowe.

(210) 526858 (220) 2021 03 30
(731) TRUCKS 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUCKS-4YOU WE CARRY YOUR TRUST

(531) 01.05.01, 18.01.08, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy 
i środki transportu.

(210) 526860 (220) 2021 03 30
(731) SZCZYPIŃSKI ANDRZEJ EXTREME RIDE, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTR

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 25 Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 526861 (220) 2021 03 30
(731) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) PRZEDSZKOLE NA CZASIE
(510), (511) 9 Środki edukacyjne do pobrania, Materia-
ły edukacyjne i instruktażowe, do pobrania, Podręczniki 
szkoleniowe w formacie elektronicznym, E-booki, Audio-
booki, 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Publikacje 
edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Książki edukacyjne, 
Karty pracy, Scenariusze lekcji, Czasopisma poświęcone 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 41 Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów z zakresu edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów on-line z zakresu edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, Udzielanie konsultacji i porad on-line 
z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Udzie-
lanie konsultacji i porad z zakresu edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, Zapewnianie dostępu do materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych on-line za pośrednictwem 
stron internetowych, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line [niepobieralnych], Publikowanie drogą 
elektroniczną materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, 
Udostępnianie czasopisma on-line poświęconego eduka-
cji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

(210) 526888 (220) 2021 03 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) HERBAYA
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, 
Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czysz-
czenia zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe 
do celów medycznych, Napoje ziołowe do celów leczni-
czych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, 9 Oprogramowanie komputerowe 
do handlu elektronicznego, Oprogramowanie do handlu 
detalicznego, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu on-
-line, Aplikacje mobilne, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, 
Herbatki ziołowe [napary], Ziołowe preparaty do produkcji 
napojów, Ziołowe aromaty do produkcji napojów, Cukierki 
(nielecznicze) zawierające ziołowe aromaty, Herbaty zioło-
we, inne niż do celów leczniczych, Napary ziołowe [inne 
niż do celów leczniczych], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z produktami dietetycznymi, Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
handlu elektronicznego, 42 Hosting platform przeznaczo-
nych do handlu elektronicznego przez Internet, Tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, Kon-
serwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu 
elektronicznego, Platforma jako usługa [PaaS].
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(210) 526901 (220) 2021 03 30
(731) Laubringen International trade s.r.o., Nitra, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Táncoló Czardasz smaków

(531) 03.07.03, 05.11.11, 09.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Mięso konser-
wowane, Ekstrakty mięsne, Kaszanka, Wywar, bulion, Prepa-
raty do produkcji bulionów, Mięso i wędliny, Koncentraty 
rosołowe, Zupy, Filety rybne, Galarety mięsne, Dziczyzna 
konserwowana, Szynka, Bekon, Szpik kostny zwierzęcy jadal-
ny, Pasztet z wątróbki, Kiełbasy, Salami, Kiełbaski, Konserwo-
wane produkty mięsne, 35 Reklama zewnętrzna, Dystrybu-
cja ogłoszeń reklamowych, Pokazy towarów, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Kolportaż próbek, Reklama, Reklamy ra-
diowe, Usługi public relations, Reklamy telewizyjne, Badania 
rynkowe, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Produk-
cja filmów reklamowych, Usługi marketingowe, Telemarke-
ting, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem 
i produktami mięsnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z mięsem i produktami mięsnymi, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi w zakresie czynności biurowych, 39 Pakowanie 
i składowanie towarów, Transport, Przewóz towarów, Dosta-
wa towarów.

(210) 526934 (220) 2021 03 31
(731) FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) On-line.Marketing.MAGAZYN

(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Gazety elektroniczne do pobrania, Elektro-
niczne bazy danych, Elektroniczne bazy danych zapisane 
na nośnikach komputerowych, E-booki, Nagrane filmy, Pod-
casty do pobrania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne do pobrania w postaci magazynów, Oprogramo-
wanie, Oprogramowanie użytkowe, 16 Okładki czasopism, 
Czasopisma branżowe, Czasopisma [periodyki], Czasopisma 
z plakatami, Papier na czasopisma, Czasopisma o tematyce 

ogólnej, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Drukowa-
ne komunikaty prasowe, Książki, Książki edukacyjne, Gazety, 
Periodyki, Periodyki drukowane, 35 Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia 
firmy, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Zapewnianie przestrzeni reklamo-
wej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostęp-
nianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach 
i magazynach, Przygotowywanie reklam prasowych, Usługi 
w zakresie reklamy prasowej, Reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące rekla-
my, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi dorad-
cze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Doradztwo 
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji 
i marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Usługi konsultingowe w dziedzinie roz-
woju koncepcji reklamowych, Doradztwo w zakresie usług 
reklamowych i promocyjnych, Pomoc dotycząca zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, 
Analizy odbioru reklamy, Badania w zakresie reklamy, Usługi 
badawcze związane z reklamą, Rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, Badania rynku do celów reklamo-
wych, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Analiza 
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Ocena skutków wy-
wieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Usługi 
handlu detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę 
i nagrane filmy do pobrania, 41 Publikowanie książek, czaso-
pism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Wydawanie 
czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Mul-
timedialne wydania czasopism, Publikowanie naukowych 
czasopism informacyjnych, Usługi konsultacyjne w zakresie 
publikacji czasopism, Publikowanie multimedialne maga-
zynów, czasopism i gazet, Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Udostępnianie on-line czasopism 
o tematyce ogólnej nie do pobrania, Usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, 
Wydawanie gazet, Multimedialne wydania gazet, Publikacja 
gazet elektronicznych on-line, Publikowanie elektronicz-
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nie-
periodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydaw-
nicze, usługi wydawnicze i reporterskie, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawni-
cze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi 
rozrywkowe, usługi w zakresie rekreacji i kultury, Organizo-
wanie konkursów, Organizowanie seminariów związanych 
z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, 
Szkolenia w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w zakresie 
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem, Wydawanie audiobooków, Szkole-
nia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organizo-
wanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów 
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szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach szkole-
niowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia], Produkcja filmów szkole-
niowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Szkolenie 
z zakresu sprzedaży, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi 
szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe wspomagane 
komputerowo, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, 
Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Publikacja 
czasopism, Publikacja kalendarzy, Publikacja podręczników 
użytkownika, Publikacja broszur, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, Prowadzenie konfe-
rencji biznesowych, Organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferen-
cji, Organizowanie sympozjów edukacyjnych.

(210) 526944 (220) 2021 03 31
(731) ALUHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gierałtowice

(540) (znak słowny)
(540) ALUHOUSE
(510), (511) 6 Stolarskie wyroby aluminiowe: drzwi, okna, 
osłony okienne, profile, rynny, formy, ramy do okien przesuw-
nych, materiały do krycia dachów, 35 Usługi sprzedaży sto-
larskich wyrobów aluminiowych prowadzone w sposób tra-
dycyjny w warsztacie, sklepie stacjonarnym, lub przy użyciu 
urządzeń do komunikowania na odległość oraz za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych/ sieci komórkowych i In-
ternetu, 37 Usługi stolarskie (naprawa), stolarstwo meblowe 
(naprawa), 40 Usługi stolarstwa meblowego na zamówienie, 
Usługi wykonania mebli aluminiowych.

(210) 526948 (220) 2021 04 01
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turbo Pak

(531) 26.04.11, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Insekty-
cydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.

(210) 526950 (220) 2021 04 01
(731) WÓJCIK RAFAŁ, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) BW-TECH
(510), (511) 6 Metalowe kanały odpływowe, Metalowe kratki 
odpływowe, 11 Odpływy wody [krany], Zlewozmywaki, Zle-
wozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki w obudowie, Zlewo-
zmywaki ze stali nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie 
[inne niż meble], Baterie do umywalek, Baterie do wanien, 
Baterie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, 
Baterie mieszające do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, 
Baterie sztorcowe do umywalek, Jednouchwytowe baterie 
umywalkowe, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe 
do celów ewakuacji, zasilane na baterie, Rozpylacze nakła-
dane na baterie łazienkowe, Zawory termostatyczne [części 

instalacji grzewczych], Zawory mieszające [kurki] do umywa-
lek, Zawory mieszające prysznicowe, Zawory nadmiarowe 
[przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń wodnych, Zawory 
nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, 
Zawory odcinające do regulowania gazu, Zawory nadmia-
rowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, Zawory 
odcinające do regulacji przepływu wody, Zawory regulacyj-
ne do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory prysznicowe, 
Zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, Za-
wory pływakowe [zawory kulowe], Zawory parowe, Zawory 
odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń 
wodnych, Zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeń-
stwa do urządzeń gazowych, Zawory nadmiarowe [przyrzą-
dy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych, Zawory regulu-
jące poziom w zbiornikach, Zawory termostatyczne, Zawory 
regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], Zawory 
stanowiące części systemów zraszaczy, Zawory regulacyjne 
[kontrola poziomu w zbiornikach], Zawory do kontroli wody 
do kranów, Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory 
do rur i rurociągów, Zawory jako części grzejników, Zawory 
jako części instalacji sanitarnych, Zawory kontroli poziomu, 
Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], 
Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], Za-
wory kontrolujące wodę [kontrola poziomu] w zbiornikach, 
Zawory kulowe, Zawory [krany] jako części instalacji sanitar-
nych, Zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych, Zawory 
mieszające [krany], Zawory mieszające jako części instalacji 
sanitarnych, Zawory mieszające [kurki], Zawory mieszające 
[kurki] do zlewów, Urządzenia do regulacji ciepła [zawory] 
będące częściami instalacji grzewczych, Urządzenia do re-
gulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania 
(zawory), Urządzenia do wykrywania temperatury [zawory 
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią 
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrze-
wania, Urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] 
do instalacji grzewczych, Zawory [akcesoria hydrauliczne], 
Urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji 
grzewczych, Zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, Za-
wory bezpieczeństwa do wodociągów, Zawory bezpieczeń-
stwa do urządzeń wodnych, Zawory do grzejników, Zawory 
bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory do grzej-
ników [termostatyczne], Zawory do klimatyzatorów, Zawo-
ry do instalacji zaopatrujących w wodę, Zawory do kontroli 
poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitarnych, Zawo-
ry do kontroli temperatury [części grzejników centralnego 
ogrzewania], Zawory do kontroli wody, Zawory do kontroli 
temperatury [części instalacji wodociągowych], Zawory 
do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrze-
wania], Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury 
[zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki 
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników central-
nego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory) do grzej-
ników centralnego ogrzewania, Mechanizmy do kontroli 
poziomu cieczy w zbiorniku [zawory], Ograniczniki tem-
peratury do grzejników centralnego ogrzewania [zawory 
termostatyczne] zawierające pręty rozporowe, Ograniczniki 
temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewa-
nia, Ograniczniki temperatury do grzejników centralnego 
ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające dyski bi-
metalowe, Przełączniki z czujnikami temperatury [zawory 
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Ręczne zawory hydrauliczne, Sterowniki termiczne [zawory] 
do grzejników centralnego ogrzewania, Regulatory tempe-
ratury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego 
ogrzewania, Termostatyczne zawory kontrolne do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, Urządzenia do kontroli tem-
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peratury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Zawory kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, Zawory 
kulowe do spłuczek klozetowych, Palniki, bojlery i podgrze-
wacze, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instala-
cje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Filtry do użytku 
przemysłowego i domowego, Instalacje sanitarne i łazienko-
we oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Akcesoria końcowe 
do zasilania w wodę, Akcesoria do pryszniców, Akcesoria 
do umywalek, Akcesoria łazienkowe, Armatury łazienkowe, 
Armatura łazienkowa do kontroli wody, Bidety, Brodziki, Bro-
dziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski sedesowe, 
Drzwi prysznicowe, Dysze do wanien, Głowice prysznicowe, 
Głowice do pryszniców, Instalacje do celów sanitarnych, 
Instalacje prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje ła-
zienkowe, Krany, Krany do umywalek, Krany do wody, Kurki, 
Krany [kurki], Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki 
do umywalek, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów, Me-
talowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], Miski kloze-
towe, Metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, 
Metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitar-
nych], Natryski, prysznice, Osprzęt do odprowadzania wody, 
Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywa-
lek, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wa-
nien, Panele prysznicowe, Pisuary, Prysznice [natryski], Sani-
tarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, Rury 
ściekowe do wanien, Sanitarna armatura spustowa do prysz-
niców, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna 
armatura spustowa do wanien, Sanitarna armatura spustowa 
do bidetów, Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, 
Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Sanitar-
na (Instalacje i aparatura -), Umywalki do łazienek, Umywalki 
[części instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Urządze-
nia prysznicowe, Urządzenia do kąpieli, Urządzenia do celów 
sanitarnych, Wanny, Wanny prysznicowe, Węże prysznicowe, 
Wylewki kranów, 35 Handel hurtowy i detaliczny w zakresie: 
armatury łazienkowej i kuchennej oraz akcesoriów do arma-
tury łazienkowej i kuchennej, Handel hurtowy i detaliczny 
w zakresie: urządzeń i elementów instalacji wodnych, grzew-
czych, sanitarnych i kanalizacyjnych  w tym zaworów, odpły-
wów, grzejników, umywalek, zlewów i tym podobnych.

(210) 526952 (220) 2021 04 01
(731) WÓJCIK RAFAŁ, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BW TECH

(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe kanały odpływowe, Metalowe kratki 
odpływowe, 11 Odpływy wody [krany], Zlewozmywaki, Zle-
wozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki w obudowie, Zlewo-
zmywaki ze stali nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie 
[inne niż meble], Baterie do umywalek, Baterie do wanien, 
Baterie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, 
Baterie mieszające do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, 
Baterie sztorcowe do umywalek, Jednouchwytowe baterie 
umywalkowe, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe 
do celów ewakuacji, zasilane na baterie, Rozpylacze nakła-
dane na baterie łazienkowe, Zawory termostatyczne [części 
instalacji grzewczych], Zawory mieszające [kurki] do umywa-
lek, Zawory mieszające prysznicowe, Zawory nadmiarowe 

[przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń wodnych, Zawory 
nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, 
Zawory odcinające do regulowania gazu, Zawory nadmia-
rowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, Zawory 
odcinające do regulacji przepływu wody, Zawory regulacyj-
ne do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory prysznicowe, 
Zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, Za-
wory pływakowe [zawory kulowe], Zawory parowe, Zawory 
odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń 
wodnych, Zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeń-
stwa do urządzeń gazowych, Zawory nadmiarowe [przyrzą-
dy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych, Zawory regulu-
jące poziom w zbiornikach, Zawory termostatyczne, Zawory 
regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], Zawory 
stanowiące części systemów zraszaczy, Zawory regulacyjne 
[kontrola poziomu w zbiornikach], Zawory do kontroli wody 
do kranów, Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory 
do rur i rurociągów, Zawory jako części grzejników, Zawory 
jako części instalacji sanitarnych, Zawory kontroli poziomu, 
Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], 
Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], Za-
wory kontrolujące wodę [kontrola poziomu] w zbiornikach, 
Zawory kulowe, Zawory [krany] jako części instalacji sanitar-
nych, Zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych, Zawory 
mieszające [krany], Zawory mieszające jako części instalacji 
sanitarnych, Zawory mieszające [kurki], Zawory mieszające 
[kurki] do zlewów, Urządzenia do regulacji ciepła [zawory] 
będące częściami instalacji grzewczych, Urządzenia do re-
gulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania 
(zawory), Urządzenia do wykrywania temperatury [zawory 
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią 
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrze-
wania, Urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] 
do instalacji grzewczych, Zawory [akcesoria hydrauliczne], 
Urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji 
grzewczych, Zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, Za-
wory bezpieczeństwa do wodociągów, Zawory bezpieczeń-
stwa do urządzeń wodnych, Zawory do grzejników, Zawory 
bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory do grzej-
ników [termostatyczne], Zawory do klimatyzatorów, Zawo-
ry do instalacji zaopatrujących w wodę, Zawory do kontroli 
poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitarnych, Zawo-
ry do kontroli temperatury [części grzejników centralnego 
ogrzewania], Zawory do kontroli wody, Zawory do kontroli 
temperatury [części instalacji wodociągowych], Zawory 
do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrze-
wania], Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury 
[zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki 
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników central-
nego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory) do grzej-
ników centralnego ogrzewania, Mechanizmy do kontroli 
poziomu cieczy w zbiorniku [zawory], Ograniczniki tem-
peratury do grzejników centralnego ogrzewania [zawory 
termostatyczne] zawierające pręty rozporowe, Ograniczniki 
temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewa-
nia, Ograniczniki temperatury do grzejników centralnego 
ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające dyski bi-
metalowe, Przełączniki z czujnikami temperatury [zawory 
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Ręczne zawory hydrauliczne, Sterowniki termiczne [zawory] 
do grzejników centralnego ogrzewania, Regulatory tempe-
ratury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego 
ogrzewania, Termostatyczne zawory kontrolne do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, Urządzenia do kontroli tem-
peratury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Zawory kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, Zawory 
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kulowe do spłuczek klozetowych, Palniki, bojlery i podgrze-
wacze, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instala-
cje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Filtry do użytku 
przemysłowego i domowego, Instalacje sanitarne i łazienko-
we oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Akcesoria końcowe 
do zasilania w wodę, Akcesoria do pryszniców, Akcesoria 
do umywalek, Akcesoria łazienkowe, Armatury łazienkowe, 
Armatura łazienkowa do kontroli wody, Bidety, Brodziki, Bro-
dziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski sedesowe, 
Drzwi prysznicowe, Dysze do wanien, Głowice prysznicowe, 
Głowice do pryszniców, Instalacje do celów sanitarnych, 
Instalacje prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje ła-
zienkowe, Krany, Krany do umywalek, Krany do wody, Kurki, 
Krany [kurki], Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki 
do umywalek, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów, Me-
talowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], Miski kloze-
towe, Metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, 
Metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitar-
nych], Natryski, prysznice, Osprzęt do odprowadzania wody, 
Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywa-
lek, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wa-
nien, Panele prysznicowe, Pisuary, Prysznice [natryski], Sani-
tarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, Rury 
ściekowe do wanien, Sanitarna armatura spustowa do prysz-
niców, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna 
armatura spustowa do wanien, Sanitarna armatura spustowa 
do bidetów, Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, 
Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Sanitar-
na (Instalacje i aparatura -), Umywalki do łazienek, Umywalki 
[części instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Urządze-
nia prysznicowe, Urządzenia do kąpieli, Urządzenia do celów 
sanitarnych, Wanny, Wanny prysznicowe, Węże prysznicowe, 
Wylewki kranów, 35 Handel hurtowy i detaliczny w zakresie: 
armatury łazienkowej i kuchennej oraz akcesoriów do arma-
tury łazienkowej i kuchennej, Handel hurtowy i detaliczny 
w zakresie: urządzeń i elementów instalacji wodnych, grzew-
czych, sanitarnych i kanalizacyjnych  w tym zaworów, odpły-
wów, grzejników, umywalek, zlewów i tym podobnych.

(210) 526997 (220) 2021 04 01
(731) ALDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALDA

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe kosze na odpady do użytku 
w przemyśle, Dozowniki ręczników papierowych [monto-
wane na stałe, metalowe], Dozowniki papieru toaletowego, 
mocowane na stałe, metalowe, Dystrybutory woreczków 
na psie odchody, mocowane, z metalu, Metalowe dozow-
niki na ręczniki, mocowane na stałe, 11 Dozowniki środków 
dezynfekujących do łazienek, Dozowniki środków odkażają-
cych w toaletach, Urządzenia do dezynfekcji, 16 Worki do ko-
szy na śmieci, Worki na śmieci, Worki z tworzyw sztucznych 
na śmieci, Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku 
domowego], 20 Dozowniki ręczników papierowych [stacjo-
narne, nie z metalu], Kosze niemetalowe, Dozowniki papie-
ru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, 21 Ko-

sze na śmieci, Kosze na papier, Kosze na śmieci papierowe, 
Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze z pedałem 
[kosze na odpadki], Kosze na chleb, Kosze z tworzyw sztucz-
nych [kosze na śmieci], Kosze do użytku domowego, Kosze 
na śmieci z pedałem, Metalowe kosze na śmieci, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Kosze na śmieci do użytku 
domowego, Kosze z metali nieszlachetnych do użytku do-
mowego, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], 
Dzbanki, Słoiki, dzbanki szklane, Kontenery na śmieci, Dopa-
sowane pokrywy pojemników na śmieci, Dozowniki mydła 
w płynie, Dozowniki do mydła w płynie [do celów domo-
wych], Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki 
do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamon-
towane na stałe], Dozowniki papieru do celów kuchennych, 
Dozowniki do detergentów, Dozowniki papieru toaletowe-
go, Stojaki do rolek papieru toaletowego, Stojaki stołowe 
na gorące potrawy, Wiadra na śmieci, Wiadra do użytku 
w gospodarstwie domowym, Pojemniki na śmieci i odpadki, 
Kubły, 34 Popielnice, Popielniczki dla palaczy, Popielniczki, 
Popielniczki dla palaczy wykonane z metali nieszlachetnych.

(210) 526999 (220) 2021 04 01
(731) ORZELSKI KAMIL, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lilac SKLEP KOSMETYCZNY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej związanej z produktami kosmetycznymi i pielę-
gnacyjnymi.

(210) 527000 (220) 2021 04 01
(731) ŁAŚ MONIKA, Klikuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) START BIURO NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.11.02, 07.01.08, 
07.01.24

(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
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(210) 527001 (220) 2021 04 01
(731) PIÓRKOWSKA WIKTORIA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) VINELL
(510), (511) 25 Odzież codzienna.

(210) 527002 (220) 2021 04 01
(731) DĄBROWSKI PAWEŁ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) angadu
(510), (511) 41 Kursy językowe, Nauczanie języków, Naucza-
nie języków obcych, Nauczanie wyrównawcze w zakresie 
języka, Organizacja kursów językowych, Organizowanie 
indywidualnej nauki języków, Tłumaczenia językowe, Tłu-
maczenia językowe ustne, Świadczenie usług w zakresie 
szkół i kursów językowych, Tłumaczenie ustne [język], Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką 
języków, nie do pobrania, Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi 
edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakre-
sie przekazywania metod nauczania języków, Usługi eduka-
cyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne 
związane z nauką języków obcych, Usługi nauczania języka 
angielskiego, Usługi nauki języka obcego, Usługi szkół w za-
kresie nauczania języków obcych, Usługi w zakresie naucza-
nia języków, Usługi w zakresie nauczania języków obcych, 
Zapewnianie kursów językowych, Edukacja językowa, Wy-
pożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm 
audio do nauki języków, Wypożyczanie nagranych magne-
tycznych taśm wideo do nauki języka, Wypożyczanie taśm 
dźwiękowych do nauki języka obcego.

(210) 527025 (220) 2021 04 03
(731) JUSZCZYK TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEGAHOLIK ZDROWO UZALEŻNIONY

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 Konserwowane warzywa, Krojone warzywa, 
Pokrojone warzywa, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Uprzednio pokrojone 
warzywa do sałatek, Warzywa gotowane, Warzywa grillowa-
ne, Warzywa fermentowane, Warzywa kapustne, przetwo-
rzone, Warzywa konserwowane, Warzywa konserwowane 
[w oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, 
Warzywa marynowane w sosie sojowym, Warzywa mrożo-
ne, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa preparowane, Wa-
rzywa przetworzone, Warzywa solone, Warzywa strączkowe 
przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w plasterkach, 
konserwowe, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, 
30 Przyprawy do żywności, Gotowy ryż mrożony z przy-
prawami i warzywami, Krótko smażony makaron z warzy-
wami [japchae], Mrożone produkty z ciasta nadziewane 
warzywami, Piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym 
sosie musztardowym], Warzywa w cieście, 31 Cebula świe-
ża [warzywa], Nieprzetworzone warzywa, Soczewica świe-
ża [warzywa], Surowe warzywa, Świeże azjatyckie warzywa 
liściaste, Świeże owoce i warzywa, Świeże owoce, orzechy, 
warzywa i zioła, Świeże warzywa na sałatki, Świeże warzy-
wa organiczne, Świeże warzywa yam, Warzywa korzeniowe 
[świeże], Warzywa świeże, 35 Usługi handlu detalicznego 

w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żyw-
ność, 39 Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów 
przygotowanych do spożycia, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, 40 Obróbka żywności gotowanej, Przetwarzanie 
żywności gotowanej, Przetwarzanie żywności i napojów, 
Rozdrabnianie żywności, 43 Katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i na-
poje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje 
na przyjęcia koktajlowe, Kontraktowe usługi w zakresie żyw-
ności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofero-
wanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie 
zlecania na zewnątrz, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach in-
ternetowych, Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług kateringo-
wych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi 
i wystawy, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywno-
ści i napojów w sklepach z pączkami.

(210) 527033 (220) 2021 04 05
(731) BT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAVEL ADVENTURE SCHOOL

(531) 24.15.02, 24.15.13, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, roz-
rywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] działal-
nością kulturalną, Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Fotoreportaże, Informacja o rekreacji, Nauczanie 
indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Informacje o rekreacji, 
Informacja o wypoczynku, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], 
Obozy rekreacyjne, Organizacja i prezentacja widowisk, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i urządzanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez re-
kreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowa-
nie wycieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie zajęć 
rekreacyjnych, Planowanie pokazów filmów, Planowanie spe-
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cjalnych imprez, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Prezen-
tacja filmów w celach instruktażowych, Produkcja programów 
telewizyjnych na żywo, Produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem 
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, 
Przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, 
Sport i fitness, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie 
sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, 
Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udzielanie in-
formacji w dziedzinie rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące 
rekreacji, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezentacji au-
diowizualnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
rozrywkowych, Usługi rekreacyjne, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie produkcji widowisk, 
Usługi w zakresie rekreacji, Zajęcia sportowe i kulturalne, Za-
pewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Za-
pewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych 
na świeżym powietrzu, Administrowanie [organizacja] konkur-
sami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Organizacja 
i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkole-
niowych, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie trenin-
gu fizycznego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Edukacja, Edukacja sportowa, 
Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Chronometraż imprez 
sportowych, Dostarczanie informacji dotyczących sportów 
motorowych, Dostarczanie informacji na temat aktywności 
sportowych, Dostarczanie sprzętu sportowego, Kursy szkole-
niowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe do-
tyczące zajęć sportowych, Obozy sportowe, Obsługa obiek-
tów sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, 
Organizacja rajdów samochodowych, Organizacja wyścigów 
samochodowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami 
sportowymi, Organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie rajdów 
motocyklowych, Organizowanie wyścigów motocyklowych, 
Organizowanie wyścigów pojazdów, Organizowanie wyści-
gów samochodowych, Prowadzenie zawodów sportowych, 
Przeprowadzanie imprez sportowych, Sędziowanie na impre-
zach sportowych, Sędziowanie sportowe, Szkolenie sportowe, 
Szkolenia zawodników sportowych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe, Usługi trenerów osobistych, 
Usługi trenerskie, Usługi trenera osobistego [trening spraw-
ności fizycznej], Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi w zakresie edu-
kacji sportowej, Usługi w zakresie informacji sportowej, Usługi 
w zakresie instruktażu sportowego, Usługi w zakresie rozrywki 
sportowej, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Usługi w zakre-
sie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, Usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych, Usługi w zakresie wychowania fizycznego, Zawody 
sportowe (Organizowanie -), Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizowanie konkursów, Organizowanie 
pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji 
w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji do celów 
kulturalnych, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Ośrodki 
rozrywkowe, Pokazy filmów kinematograficznych, Produkcja 
programów dokumentalnych, Produkcja programów telewi-
zyjnych i radiowych.

(210) 527036 (220) 2021 04 06
(731) PARUŻYŃSKI MICHAŁ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICKEY RUST

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy.

(210) 527041 (220) 2021 04 06
(731) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E CLICKBED

(531) 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka, 
Składane łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schow-
kiem [szufladami], Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane 
dla dzieci.

(210) 527054 (220) 2021 04 06
(731) MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPARANTO

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 24 Tekstylia, 25 Odzież, 35 Usługi handlu deta-
licznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych.

(210) 527058 (220) 2021 03 29
(731) GIOVANNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GIOVANNI HEAT

(531) 26.01.03, 25.01.25, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 11 Grzejniki UV, Grzejniki do saun, Grzejniki 
elektryczne [kaloryfery], Zespoły indukcyjne [grzejniki], 
Zaślepki do grzejników, Zawory do grzejników, Grzejniki 
do centralnego ogrzewania, Elementy grzejne, Konwek-
tory [grzejniki], Grzejniki indukcyjne, Grzejniki elektrycz-
ne, Grzejniki [kaloryfery], Grzejniki łazienkowe, Domowe 
grzejniki, Grzejniki do konstrukcji tymczasowych, Zawory 
jako części grzejników, Zawory do grzejników [termosta-
tyczne], Grzejniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń, 
Grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, Grzejniki 
parowe do ogrzewania budynków, Grzejniki do instalacji 
centralnego ogrzewania, Grzejniki do systemów central-
nego ogrzewania, Grzejniki elektryczne do ogrzewania 
budynków, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją 
temperatury, Grzejniki płaskie do instalacji centralnego 
ogrzewania, Grzałki nurnikowe, Podgrzewacze ciepłej 
wody, Podgrzewacze wody [aparatura], Elektryczne pod-
grzewacze napojów, Podgrzewane wieszaki na ręczniki, 
Podgrzewacze wody do umywalek, Podgrzewacze wody 
do wanien, Urządzenia do podgrzewania wody, Aparatura 
do podgrzewania powietrza, Elektryczne podgrzewacze 
do ręczników, Podgrzewacze wody do pryszniców, Insta-
lacje do podgrzewania basenów, Palniki, bojlery i pod-
grzewacze, 37 Malowanie i lakierowanie, Lakierowanie, 
Odświeżanie lakieru samochodu, Usługi ślusarskie [napra-
wa], Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją 
i naprawą, Usługi w zakresie aplikacji farby antykorozyjnej 
do podwozia samochodu, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją samochodów, Usługi 
warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji po-
jazdów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samocho-
dowych, Renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów 
samochodowych, Konserwacja samochodów, Naprawy 
samochodów, Przegląd samochodów, Naprawy i obsłu-
ga samochodów, Naprawy i konserwacja samochodów, 
Naprawy lub konserwacja samochodów, Obsługa i napra-
wa samochodów, Wulkanizacja opon samochodowych 
[naprawa], Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 
40 Powlekanie proszkowe, Obróbka części metalowych 
w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynko-
wania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, 
Cięcie metalu, Cięcie stali, Cięcie szkła okiennego, Spawa-
nie, Usługi spawalnicze, Łączenie elementów przy użyciu 
technik spawania ultradźwiękami, Wypożyczanie elek-
trycznych spawarek, Wypożyczanie gazowych urządzeń 
do spawania, Wynajem aparatury do spawania, Wypoży-
czanie elektrycznych urządzeń do spawania, Śrutowanie, 
Cieplna obróbka metali, Wypożyczanie sprzętu do cięcia.

(210) 527095 (220) 2021 04 06
(731) TARNAWA MARIUSZ ZABAWKI Z DREWNA 

I RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE TARNAWA, Wilkowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) tarnawa 1934

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Figurki drewniane, Wyroby artystyczne 
wykonane z drewna, Skrzynki i pudełka na zabawki, De-
koracyjne skrzynki drewniane, Drewniane skrzynie, Meble 
drewniane, Pudełka drewniane do przechowywania zaba-
wek, Pudełka na wyprawkę dla noworodka [drewniane lub 
z tworzyw sztucznych], Skrzynki drewniane do przechowy-
wania zabawek, 28 Drewniane klocki do budowania [zabaw-
ki], Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Konie na biegunach 
[zabawki], Pojazdy [zabawki], Zabawki, Kolejki zabawki, Klocki 
do budowy [zabawki], Wieloczęściowe zabawki konstruk-
cyjne, Zabawki dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki 
do ciągnięcia, Zabawki do pchania, Zabawki do jeżdżenia 
bez napędu silnikowego, Zabawki drewniane.

(210) 527096 (220) 2021 04 06
(731) PIETRAS MICHAŁ SMARTBUY, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.06.01, 03.06.25, 08.07.22
(510), (511) 18 Ubranka dla zwierząt.

(210) 527102 (220) 2021 04 06
(731) IZDEBSKI MARIUSZ OSV SERWIS, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIRVANE

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Pompy, kompresory i dmuchawy.

(210) 527103 (220) 2021 04 06
(731) KOZŁOWSKI DANIEL, Szczecin
(540) (znak słowny)
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(540) LOVEART
(510), (511) 2 Akwarele [Utrwalacze do -], Barwniki, Barwniki 
do farb, Farby akwarelowe [Utrwalacze do -], Farby reliefowe, 
Koloranty, Kolorowe pigmenty, Pigmenty, Pigmenty do farb, 
Pigmenty do stosowania w farbach, Płynne barwniki, Prepa-
raty barwiące, Preparaty barwiące w tubkach, Preparaty ko-
loryzujące, Tusz do druku płaskiego, Tusz do grawerowania, 
Tusz niewidzialny, Akrylowe farby na bazie wody, Barwniki 
jako farby, Bazy kolorowe do farb, Dodatki do farb, Dodatki 
do farb w postaci barwników, Farby akrylowe, Farby akrylo-
we przeznaczone dla artystów, Farby dekoracyjne, Farby dla 
artystów, Farby do celów artystycznych, Farby do modeli sa-
molotów, Farby do tkanin, Farby do użytku biurowego, Far-
by do zastosowania na tkaninach, Farby olejne, Farby olejne 
do użytku w sztuce, Farby podkładowe do drewna, Farby 
podkładowe do metalu, Farby posiadające satynowe wy-
kończenie, Farby świecące, Farby teksturowe, Farby wodne, 
Farby wodne do użytku w sztuce, Gwasze, Materiały dekora-
cyjne w postaci farb, Materiały dla artystów [farby], Materiały 
malarskie dla artystów, inne niż pudełka z farbami do użytku 
szkolnego, Mieszanki farb, Podkłady, Preparaty przeciwwil-
gociowe [farby] stosowane w murarstwie.

(210) 527108 (220) 2021 04 06
(731) PIETRAS MICHAŁ SMARTBUY, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.02.01
(510), (511) 18 Ubranka dla zwierząt.

(210) 527815 (220) 2021 04 21
(731) MARKOWSKI ANDRZEJ, Maszewo Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARYNSKI Origin

(531) 27.05.01, 27.05.21, 24.17.25, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku 
w procesach produkcji, Rozpuszczalniki do lakierów, Roz-
puszczalniki do użytku w przemysłowych procesach produk-
cyjnych, Środki ułatwiające wyjęcie z formy na bazie wody 
i rozpuszczalnika, Środki stabilizujące do rozpuszczalników, 
Kleje do użytku przemysłowego w formie płatków, Kleje 
do użytku przemysłowego w formie powłok, Kleje do użytku 
przemysłowego w formie wiórek, Kleje do użytku przemysło-
wego w formie granulek, Kleje do użytku przemysłowego 
w formie łusek, Kleje do użytku w przemyśle mechanicznym, 
Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Płyny 
chłodzące do chłodnic pojazdów, 4 Smary, Samochodowe 

smary do silników samochodowych, Oleje smarowe [smary 
przemysłowe], Smary do łańcuchów, Smary do maszyn, Sma-
ry do samochodów, Smary do maszyn przemysłowych, Sma-
ry przemysłowe, Smary wiertnicze, Smary uniwersalne, Olej 
łańcuchowy, Oleje do silników samochodowych, Oleje silni-
kowe, Oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, 
Oleje techniczne, 7 Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki 
do zarośli [maszyny], Kosiarki [maszyny], Kosy [maszyny], Ko-
parki podsiębierne [maszyny], Koparki zgarniakowe [maszy-
ny do robót ziemnych], Koparki [maszyny do robót ziem-
nych], Koparki [maszyny do prac ziemnych], Koparki do ro-
wów [maszyny], Kombajn zbożowy [maszyny], Kafary [ma-
szyny], Gwintownice [maszyny], Grabiarki [maszyny], Frezy 
śrubowe [maszyny], Frezy obrotowe [maszyny], Frezarki pio-
nowe [maszyny], Elektryczne maszyny do ostrzenia narzędzi, 
Elektryczne maszyny do polerowania woskiem do celów 
przemysłowych, Elektryczne maszyny do ścinania, Elektrycz-
ne maszyny obrotowe, Elektryczne parowe maszyny czysz-
czące, Filtrowanie (Maszyny do -), Czyszczenie [Maszyny 
i urządzenia do -] [elektryczne], Dmuchawy [maszyny], Dziur-
karki [maszyny], Dźwigniki [maszyny], Elektryczne maszyny 
do mielenia żywności, Acetylenowo-tlenowe maszyny spa-
wające, Aeratory cieczy [maszyny], Aeratory do trawników 
[maszyny], Aparaty wiercące w ziemi [maszyny], Areatory 
[maszyny] do użytku w napowietrzaniu gleby, Bruzdownice 
[maszyny lub ich części], Cęgi [maszyny], Chwytaki do siana 
[maszyny lub części maszyn], Ciągarki [maszyny do ciągnie-
nia na zimno], Elektryczne maszyny do wiercenia, Frezarki 
do nawierzchni [maszyny], Frezy modułowe krążkowe [ma-
szyny], Galwanizacyjne maszyny, Klucze do nakrętek [maszy-
ny], Klucze dynamometryczne [maszyny], Klucze maszyno-
we [maszyny], Klucze zaciskające [maszyny], Klucze zapadko-
we [maszyny], Koparki (czerparki) [maszyny], Kruszarki kamie-
nia [maszyny], Kultywatory [maszyny], Ładowarki [maszyny], 
Maszyny budowlane, Maszynki do obcinania włosów dla 
zwierząt [maszyny], Manipulatory [maszyny] do użytku prze-
mysłowego, Maszyny dla górnictwa, Maszyny dla mleczar-
stwa, Maszyny dla odlewnictwa, Maszyny dla piwowarstwa, 
Maszyny do budowy torów kolejowych, Maszyny do butel-
kowania, Maszyny do cerowania, Maszyny do cewienia, Ma-
szyny do chodników, Maszyny do ciągłego czyszczenia i wy-
bielania, Maszyny do cięcia, Maszyny do ciągnienia drutu, 
Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszyny do czysz-
czenia stawów, Maszyny do czyszczenia przemysłowego, 
Maszyny do drążenia tuneli, Maszyny do docierania, Maszyny 
do czyszczenia ulic z własnym napędem, Maszyny do czysz-
czenia stodół, Maszyny do filtrowania, Maszyny do formowa-
nia, Maszyny do golenia owiec [elektryczne], Maszyny do ho-
mogenizacji mleka, Maszyny do korowania, Maszyny 
do kompostowania, Maszyny do łączenia, Maszyny do mycia 
owoców, Maszyny do nawijania, Maszyny do niklowania, Ma-
szyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, 
Maszyny do obierania warzyw, Maszyny do nitowania, Ma-
szyny do obróbki metali, Maszyny do obróbki past, Maszyny 
do obróbki powierzchni, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny 
do obróbki skrawaniem metali, Maszyny do obróbki szkła, 
Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, Maszyny do od-
dzielania ziarenek niełuskanego ryżu, Maszyny do oporzą-
dzania zwierząt, do ścinania sierści u zwierząt, Maszyny 
do pielenia, Maszyny do piaskowania, Maszyny do podno-
szenia, Maszyny do polerowania, Maszyny do pracy w ziemi, 
Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do produkcji sieci 
rybackich, Maszyny do produkcji soku pomarańczowego 
[elektryczne], Maszyny do produkcji sera, Maszyny do pro-
dukcji pudeł, Maszyny do produkcji wody mineralnej, Maszy-
ny do produkcji worków, Maszyny do proszkowania, Maszy-
ny do profilowania, Maszyny do przesiewania, Maszyny 
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do przetwarzania sadzonek, Maszyny do recyklingu, Maszy-
ny do puszkowania, Maszyny do przetwarzania herbaty, Ma-
szyny do przetwarzania mięsa, Maszyny do przetwarzania 
tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa owoców, 
Maszyny do przetwórstwa warzyw, Maszyny do przetwór-
stwa metali, Maszyny do przetwórstwa zboża, Maszyny 
do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, Maszyny do roz-
drabniania, Maszyny do robót leśnych, Maszyny do rozrzuca-
nia ziemi, Maszyny do sadzenia ryżu, Maszyny do separacji 
zbóż, Maszyny do siekania, Maszyny do siania, Maszyny 
do separowania zboża, Maszyny do sortowania dla przemy-
słu, Maszyny do sortowania ziaren ryżu, Maszyny do strzyże-
nia trawy, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny 
do spawania gorącym powietrzem, Maszyny do spawania 
łukiem elektrycznym, Maszyny do spawania metali [gaz], Ma-
szyny do spawania metalu [elektryczne], Maszyny do tocze-
nia, Maszyny do transportu, Maszyny do ubijania, Maszyny 
do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, Maszyny do uprawia-
nie roli holowane za pojazdem, Maszyny do uprawiania zie-
mi do użytku rolniczego, Maszyny do uprawiania roli z napę-
dem mechanicznym, Maszyny do usuwania odpadów, Ma-
szyny do użytku w uprawie winorośli, Maszyny do użytku 
w rolnictwie, Maszyny do użytku w uzdatnianiu wody, Ma-
szyny do walcowania trawników, Maszyny do walcowania 
dróg, Maszyny do wycinania ścierniska, Maszyny do zagęsz-
czania, Maszyny do zagęszczania materiałów, Maszyny 
do zbierania trawy, Maszyny do zbijania bel słomy, Maszyny 
do zgniatania łodyg, Maszyny do zgrzewania, Maszyny 
do zrywania, Maszyny drenarskie, Maszyny dźwigowe, Ma-
szyny dzielące jęczmień, Maszyny filtrujące do mleka, Maszy-
ny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Maszyny i urzą-
dzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki po-
wierzchni, Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygo-
towywania żywności i napojów, Maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i przyrządy zapobiega-
jące rdzy zbożowej, inne niż przyrządy ręczne, Maszyny i na-
rzędzia do rozprowadzania nawozów, inne niż narzędzia 
ręczne, Maszyny kruszące, Maszyny łączące, Maszyny mie-
szające, Maszyny montażowe, Maszyny, obrabiarki oraz na-
rzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowa-
nia i łączenia, Maszyny ogrodnicze, Maszyny polerujące 
do jęczmienia, Maszyny polerujące do ryżu, Maszyny przeła-
dunkowe, Maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spo-
żywczym, Maszyny rolnicze, Maszyny rolnicze do kultywacji 
ziemi, Maszyny rolnicze do kultywacji, Maszyny rolnicze 
do orki, Maszyny rolnicze do nawożenia, Maszyny rolnicze 
do przycinania trawy, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Ma-
szyny rolnicze do siania, Maszyny rolnicze do uprawiania zie-
mi, Maszyny rolnicze do zbierania trawy, Maszyny rolnicze 
do zbierania plonów, Maszyny rolnicze w postaci przyczep, 
Maszyny rozdrabniające do drewna, Maszyny rozdrabniające 
do skał, Maszyny ścierne, Maszyny smarujące, Maszyny ścin-
kowo-układające, Maszyny snycerskie, Maszyny uprawowe 
do użytku rolniczego, Elektryczne silniki napędowe do ma-
szyn, Elektryczne silniki rozruchowe, Obrotowe silniki hy-
drauliczne [inne niż do pojazdów lądowych], Silniki benzy-
nowe nie do pojazdów lądowych, Silniki Diesla do maszyn, 
Silniki Diesla nie do pojazdów lądowych, Silniki do maszyn, 
Silniki do wytwarzania energii elektrycznej, Silniki elektrycz-
ne do maszyn, Silniki elektryczne i części do nich, nie do po-
jazdów lądowych, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów 
lądowych, Silniki elektryczne, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki elektryczne [z wyjątkiem silników do pojazdów 
lądowych], Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki 
naftowe, nie do pojazdów lądowych, Silniki napędowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki napędowe inne niż do po-

jazdów lądowych, Silniki spalinowe do maszyn, Silniki spali-
nowe do maszyn przemysłowych, Silniki spalinowe we-
wnętrznego spalania do wytwarzania energii, inne niż 
do pojazdów lądowych, Silniki strumieniowe [inne niż do po-
jazdów lądowych], Silniki, układy napędowe i części maszyn 
oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, Silniki 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Silniki 
elektryczne z przekładnią zębatą, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki hydrauliczne, Silniki liniowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Silniki przekładniowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, Mechanizmy napędu [inne niż do pojazdów lądo-
wych], Mechanizmy napędu silnikowego [inne niż do pojaz-
dów lądowych], Mechanizmy przekładniowe, inne niż do po-
jazdów lądowych, Narzędzia rolnicze inne niż o napędzie 
ręcznym, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, 
Narzędzia rolnicze inne niż narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym, Inkubatory do jaj, Automaty do sprzedaży, Młotki 
[części maszyn], Klucze udarowe, Gwintowniki maszynowe, 
Atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania 
upraw rolniczych, Mechanizmy robotyczne stosowane 
w uprawie winorośli, Poziome rury rozdzielcze opryskiwacza 
z rozpylaczami do upraw, Rozpylacze do ciągnięcia za pojaz-
dami w celu opryskiwania upraw rolnych, Rozpylacze przy-
mocowane do pojazdów w celu opryskiwania upraw rol-
nych, Urządzenia do uprawiania roli [narzędzia rolnicze], 
Opryskiwacze upraw, Żniwiarki holowane przez traktor, 
Pompy hydrauliczne, Pompy hydrauliczne serwosterowane, 
Drzwi (Hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania -) 
[części maszyn], Narzędzia [części maszyn], Narzędzia hy-
drauliczne, Obwody hydrauliczne do maszyn, Przewody me-
talowe do transferu energii hydraulicznej w maszynach, 
Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej 
w maszynach, Zawory hydrauliczne, Zawory hydrauliczne 
[części maszyn], Siłowniki hydrauliczne, Wibratory do beto-
nu, Maszyny do układania betonowych nawierzchni, Maszy-
ny do wykańczania betonu, Maszyny natryskujące beton, 
Maszyny umieszczające beton, Pompy do betonu, Łańcuchy 
napędowe do maszyn, Łańcuchy, elementy rozrządu silnika, 
Mieszalniki, Mieszalniki do płynów [maszyny], Koła pasowe, 
Siewniki rolnicze, Siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, 
Siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], Siewniki rzędowe [rol-
nicze przyrządy], Siewniki rzutowe [sprzęt rolniczy w postaci 
przyczep do traktorów], Siewniki rzutowe, Siewniki rzędowe 
[części do maszyn], Siewniki [maszyny], Siewniki, Siewniki 
w postaci przyczep do traktorów, Alternatory rozruszników, 
Alternatory elektryczne, Elektryczne alternatory do maszyn, 
Generatory prądu przemiennego [alternatory], Alternatory 
[generatory prądu przemiennego], Alternatory elektryczne 
do pojazdów lądowych, Alternatory do pojazdów lądowych, 
Zasilacze elektryczne [generatory], Instalacje elektryczne 
[generatory], Elektroniczne rozruszniki do silników, Rozrusz-
niki do silników, Rozruszniki do napędów i silników, Żurawie, 
Żurawie ruchome i stałe, Żurawie stałe, Hydrauliczne chwy-
taki do drewna do użytku w leśnictwie, Roboty przemysłowe 
do formowania drewna, Roboty przemysłowe do obróbki 
drewna, Obrabiarki do maszyn do obróbki drewna, Dźwigi 
[urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Podnośniki [dźwi-
gi], Przeguby kulowe zawieszeń [części do maszyn], Przegu-
by Cardana, Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Na-
sadki łożyskowe, Wiertła do maszyn, Gwintowniki będące 
narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, Tarcze tnące 
do użytku jako części maszyn, Tarcze tnące do użytku z na-
rzędziami elektrycznymi, Materiały ścierne [narzędzia do ma-
szyn], Narzędzia ścierne będące częściami maszyn, Narzę-
dzia pneumatyczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, 
Przemysłowe narzędzia pneumatyczne, Narzędzia pneuma-
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tyczne [maszyny], Narzędzia elektryczne, Narzędzia ogrodni-
cze [maszyny], Narzędzia wyważeniowe [narzędzia elek-
tryczne], Przenośne narzędzia elektryczne, Elektryczne na-
rzędzia ręczne, Elektryczne narzędzia wiertnicze, Mechanicz-
ne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, Glebogryzar-
ki ogrodowe, Elektryczne kosy ogrodowe, Elektryczne pom-
py ogrodowe, Traktory ogrodowe do koszenia trawników, 
Ogrodowe maszyny uprawowe, Maszyny zrywające do użyt-
ku ogrodowego, Kultywatory trawnikowe i ogrodowe z na-
pędem elektrycznym, Walce ogrodowe [maszyny], Siłowniki 
liniowe, Siłowniki liniowe [mechaniczne], Siłowniki przepust-
nic, Siłowniki obrotowe, Siłowniki zaworowe, Pneumatyczne 
siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów, Hydrauliczne si-
łowniki do zaworów, Podnośniki hydrauliczne, Sprężarki, Ło-
żyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska do maszyn, Akcesoria 
do koszenia trawników do pojazdów, Chłodnice oleju [części 
silników pojazdów], Chłodnice do pojazdów, Części do silni-
ków mechanicznych do pojazdów lądowych, Części wtryski-
waczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, 
Cylindry silników do pojazdów, Elementy sprzęgła i przekład-
ni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz czę-
ści do nich, Katalityczne jednostki konwerterowe do wyde-
chów pojazdów, Kompresory powietrza do pojazdów, Kor-
bowody do silników pojazdów lądowych, Napinacze pasków 
rozrządu do silników pojazdów lądowych, Paski klinowe 
do silników pojazdów, Pompy do silników pojazdów lądo-
wych, Pasy napędowe do przenoszenia ruchu do pojazdów 
lądowych, Pasy napędowe nie do pojazdów lądowych, Pom-
py wody do pojazdów, Świece zapłonowe do silników pojaz-
dów, 8 Imadła, Betoniarki obsługiwane ręcznie, Wiertła, Wier-
tła [narzędzia], Szpadle [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Moty-
ki [narzędzia ręczne], Motyki [obsługiwane ręcznie], Motyki, 
Kultywatory ręczne, Kultywatory [ręcznie obsługiwane], Kul-
tywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Piły ogrodnicze 
[ręcznie obsługiwane], Klucze oczkowe, Klucze [narzędzia], 
Klucze maszynowe, Klucze francuskie, Klucze płaskie, Klucze 
nasadowe, Klucze nasadowe [narzędzia], Klucze nasadowe 
[narzędzia ręczne], Klucze dynamometryczne, Klucze dyna-
mometryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze nastawne, Klu-
cze do wkręcania [klucze maszynowe], Klucze imbusowe 
[sześciokątne], Klucze [obsługiwane ręcznie], Klucze do na-
krętek [narzędzia ręczne], Klucze do nakrętek, Ręcznie obsłu-
giwane klucze maszynowe, Nastawne klucze dynamome-
tryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze płaskie do nakrętek, 
Klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Klucze nastawne ślimakowe, Narzędzia i przyrządy ręcz-
ne (ręcznie obsługiwane), Noże, widelce, łyżki, Broń biała, 
Ostrza do golenia, Widły [narzędzia ręczne], Widły ogrodo-
we, Widły rolnicze [narzędzia ręczne], Widły szerokozębne 
do celów rolniczych, Widły [widły łopatkowe], Siekiery, Piły 
ręczne, Piły [ręcznie obsługiwane], Piły [narzędzia ręczne], Ba-
gnety, Pilniki [narzędzia], Pilniki [narzędzia ręczne], Pilniki [ob-
sługiwane ręcznie], Pilniki igłowe, Śrubokręty, Śrubokręty, 
nieelektryczne, Dłuta kamieniarskie, Dłuta [narzędzia ręczne], 
Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłuta, Dłuta gniazdowe 
[przysieki], Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadłowe ogra-
niczniki do przedmiotów obrabianych, Rozwiertaki, Rozwier-
taki [narzędzia ręczne], Rozwiertaki [ręczne], Ręczne nożyce, 
Nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce do przyci-
nania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, Młotki, 
Młotki kamieniarskie, Młotki kamieniarskie [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], Młotki, młotki miękkie i młoty, Młotki [narzę-
dzia ręczne], Młotki blacharskie, Młotki drewniane [przyrządy 
ręczne], Młotki drewniane, Młotki nitownicze [narzędzia], 
Młotki [ręcznie obsługiwane], Młotki skalne, Wiertarki udaro-
we [narzędzia obsługiwane ręcznie], Szczypce, Szczypce sa-
mozaciskowe, Szczypce tnące [szczypce uniwersalne], 

Szczypce płaskie, Szczypce, obcęgi, Szczypce [narzędzia 
ręczne], Szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], Szczypce, 
kleszcze, Szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], Wiertarki 
ręczne, Wiertarki [narzędzia ręczne], Podnośniki ręczne, Pod-
nośniki ręczne (lewarki), Podnośniki obsługiwane ręcznie, 
Świdry ręczne, Świdry [narzędzia ręczne], Dźwigniki ręczne 
[narzędzia ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręczne], Kosiarki 
ogrodowe ręczne [narzędzia], Nitownice [narzędzia ręczne], 
Nitownice ręczne, Punktaki [ręczne], Punktaki [narzędzia 
ręczne], Ręczne narzędzia rolnicze, Zszywacze ręczne, Wier-
tła ręczne [narzędzia], Gwintowniki do nakrętek [ręcznie ob-
sługiwane], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi 
ręcznie, Walce ogrodowe [ręcznie obsługiwane], 9 Urządze-
nia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek 
umownych, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Urządze-
nia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia i przyrządy do prze-
kształcania użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do gromadzenia energii elektrycznej, Urządzenia i przy-
rządy do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, Urzą-
dzenia i przyrządy do kontrolowania użycia energii elektrycz-
nej, Urządzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elek-
trycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dystry-
bucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełą-
czania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do przełączania korzystania z energii elektrycznej, Urzą-
dzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elek-
trycznej, Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, Urzą-
dzenia i przyrządy radiowe, Urządzenia i przyrządy nawiga-
cyjne, Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia 
i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy 
do pomiaru gwintów, Urządzenia i przyrządy do ważenia, 
Urządzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia i przyrządy 
do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia 
i przyrządy wykorzystywane w ratownictwie morskim, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki danych za-
wierające nagrane oprogramowanie, Nagrane magnetyczne 
nośniki danych, Nagrane nośniki danych do użytku z kompu-
terami, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki 
danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, No-
śniki do danych, Nośniki do przechowywania danych, Cyfro-
we nośniki do nagrywania danych, Cyfrowe nośniki do prze-
chowywania danych, Elektroniczne nośniki danych, Elektro-
niczne nośniki do przechowywania danych, Magnetyczne 
nośniki danych, płyty do nagrań, Elektroniczne magnetycz-
ne nośniki do nagrywania, Magnetyczne nośniki progra-
mów, Nośniki dźwięku, Nośniki informacji [elektryczne lub 
elektroniczne], Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki 
danych zawierające nagrane oprogramowanie, Optyczne 
nośniki do zapisu, Optyczne nośniki programów, Puste ana-
logowe nośniki do nagrywania, Urządzenia i nośniki do prze-
chowywania danych, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Urządzenia 
liczące, Dyski do przechowywania danych, Magnetycznie 
kodowane karty do przechowywania danych, Miniaturowe 
napędy dysków twardych do przechowywania danych, Na-
pędy optyczne do przechowywania danych, Urządzenia 
do przechowywania danych, Urządzenia do przechowywa-
nia danych [elektryczne lub elektroniczne], Urządzenia pa-
mięciowe do przechowywania danych, Komputery, Progra-
my komputerowe, Automatyczne urządzenia do gaszenia 
ognia, Urządzenia do gaszenia ognia do samochodów, Roz-
ruszniki akumulatorowe, Instalacje elektryczne, Akumulatory 
do pojazdów, Adaptery elektryczne do użytku w gniazdach 
zapalniczek pojazdów, Kamery do pojazdów, Głośniki do po-
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jazdów, Lampy ostrzegawcze do pojazdów, 11 Elektryczne 
instalacje oświetleniowe, Oświetlenie elektryczne, Żarówki 
oświetleniowe, 12 Betoniarki [samochody], Pojazdy, Urządze-
nia do poruszania się po lądzie, Urządzenia do poruszania się 
w powietrzu, Urządzenia do poruszania się po wodzie, Ob-
wody hydrauliczne do pojazdów, Pojazdy mechaniczne, 
Części i akcesoria do pojazdów, Hamulcowe części do pojaz-
dów, Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Piasty kół, 
Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy drogowe 
[do transportu], Amortyzatory do pojazdów, Amortyzatory 
do zawieszeń pojazdów, Bagażniki do pojazdów, Bębny ha-
mulcowe do pojazdów, Dętki do kół pojazdów, Hamulce 
do pojazdów, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne 
do pojazdów, Łańcuchy na opony [części do pojazdów lądo-
wych], 17 Węże ogrodowe, 35 Usługi analizy i informacji biz-
nesowej oraz badania rynkowe, Usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, Reklama i usługi re-
klamowe, 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i kon-
serwacja, 39 Pakowanie towarów, Składowanie towarów, Pa-
kowanie i składowanie towarów, 42 Prace badawczo-rozwo-
jowe nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe w zakre-
sie produktów, Projektowanie maszyn specjalistycznych, 
Projektowanie maszyn przemysłowych, Analiza i ocena doty-
cząca projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca 
opracowywania produktów, Analiza opracowywania pro-
duktu, Analiza projektu produktu, Badania dotyczące ma-
szyn przemysłowych, Badania i opracowywanie projektów 
technicznych, Badania nad oprzyrządowaniem, Badania 
w dziedzinie mechaniki, Doradztwo technologiczne, Usługi 
doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy ma-
szyn, Usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, Usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn.

(210) 527817 (220) 2021 04 21
(731) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ZDROWEGO WYMIENIA DE HEUS

(531) 29.01.13, 03.04.02, 03.04.24, 03.06.25, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.11, 24.17.02

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Organizo-
wanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Przygotowywanie tekstów do publikacji, Wystawy zwierząt, 
Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, 42 Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, Usługi in-
formacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych 
stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące 

bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, Usłu-
gi badawcze w zakresie rolnictwa, Przeprowadzanie testów 
w zakresie rolnictwa, Kontrola w rolnictwie, Badania biotech-
nologiczne w zakresie rolnictwa, 44 Doradztwo w zakresie 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie rolnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Od-
każanie w rolnictwie, Udzielanie informacji on-line na temat 
usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 
Usługi doradcze dotyczące rolnictwa, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środ-
ków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, Usługi do-
radcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie sto-
sowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i ro-
bactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi infor-
macyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnic-
twie, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi w zakresie 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi infor-
macyjne w zakresie rolnictwa, Usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, Wynajem sprzętu do rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 527945 (220) 2021 04 23
(731) DR. BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Olsztyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr. Bee

(531) 03.13.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Batony energety-
zujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, 30 Cukier biały, Cukier, miód, melasa, Propolis, Pro-
polis (kit pszczeli) spożywczy, Substytuty miodu, Czekolada, 
Mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, Oranżada 
w proszku [wyroby cukiernicze], Batoniki energetyczne na bazie 
zbóż, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Cukierek odświe-
żający oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceutycznych, 
Cukierki bez cukru, Cukierki czekoladowe, Cukierki do żucia 
na bazie żelatyny, Cukierki miętowe, Dropsy owocowe [słody-
cze], Budynie deserowe w proszku, Cukierki, Krakersy, Mleczne 
wyroby cukiernicze, Orzechy w czekoladzie, Owocowe (galaret-
ki -) [słodycze], Tabletki [wyroby cukiernicze], Wata cukrowa, Wy-
roby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, 32 Aperitify bezalkoholowe, Bez-
alkoholowe napoje na bazie miodu, Koktajle bezalkoholowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje 
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Woda [napoje], 
Lemoniada, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym.
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(210) 528096 (220) 2021 04 26
(731) BOROWIEC BOŻENA MUFFINKOWO, Wilcza Góra
(540) (znak słowny)
(540) Muffinkowo
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Pierniczki, Babeczki, Słodkie dekoracje do ciast, Torty tru-
skawkowe, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty 
Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Wyroby cukierni-
cze lukrowane (nie dla celów medycznych), Lukrowane cia-
sto, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Kawa, 
41 Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia w zakre-
sie cateringu, Organizacja przyjęć, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi kawiarni, Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności.

(210) 528102 (220) 2021 04 26
(731) KOŁODZIEJCZYK MAREK, Sidzina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) k koma

(531) 26.01.18, 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 528216 (220) 2021 04 28
(731) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEA GETIN LEASING

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, 
Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty do ban-
komatu [kodowane], Karty magnetyczne kodowane, Karty 
mikroprocesorowe, Karty magnetyczne do identyfikacji 
osób, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty 
pamięciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane karty 
płatnicze, Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania 
dźwiękowe], Nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, Programy komputerowe, 
Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Opro-
gramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsłu-
gowych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego 
i płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informa-
cji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie ope-
racji bankowych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 

trzecich i przez osoby trzecie, Urządzenia do kodowania da-
nych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, Urządzenia do weryfikacji danych 
na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowanie 
zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące wyszukiwanie danych, Bezpieczne terminale do transak-
cji elektronicznych, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urzą-
dzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrzą-
dy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urzą-
dzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, 
Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia 
i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownic-
twa, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przy-
rządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy 
do kontroli, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elek-
tryczne urządzenia przełączające, Aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, Transformatory, Aku-
mulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, 
Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia do transmisji obrazu, Urzą-
dzenia do reprodukcji obrazów, Bankomaty, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Ma-
szyny liczące i sortujące monety, Kasy rejestrujące, Automa-
tyczne kasy fiskalne, Komputery, Sprzęt do przetwarzania 
danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Karty kredytowe, Czytniki kart, 
Sprzęt komputerowy, 16 Papier i karton, Materiały drukowa-
ne, Materiały piśmienne, Materiały introligatorskie, Kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Mate-
riały przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie dla arty-
stów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały do pakowa-
nia z papieru, Torby papierowe do pakowania, Czcionki dru-
karskie, Matryce, Fotografie, Druki, Książki, Katalogi, Periodyki 
[czasopisma], Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżo-
we, Broszury, Ulotki, Prospekty, Afisze, plakaty, Naklejki, Papie-
rowe materiały biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Mate-
riały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Publikacje re-
klamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Analizy kosztów, Organizowanie au-
kcji, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi pu-
blic relations, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam, Komputerowe zarządzanie ba-
zami danych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi agencji informacji handlowej, Doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalności 
gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Audyt 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Księgowość i prowadzenie 
ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podat-
kowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, 
Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej zwią-
zane z prowadzeniem franszyz, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
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dzania handlowego, Promocja sprzedaży, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy do-
tyczącej działalności gospodarczej, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Badania i pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji 
na temat działalności gospodarczej, Usługi w zakresie po-
średnictwa pracy, Usługi rekrutacyjne, Dobór personelu [dla 
osób trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem i zatrudniania, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
Badanie rynku, Prognozy ekonomiczne do celów prowadze-
nia działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Sta-
tystyczne badania rynkowe, Usługi wyceny działalności go-
spodarczej, Opracowywanie statystycznych danych gospo-
darczych i informacji handlowych, Sporządzanie wyciągów 
z konta, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematy-
zowanie danych w komputerowych bazach danych, Zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów i programów mo-
tywacyjnych, Archiwizacja dokumentów lub taśm magne-
tycznych [usługi biurowe], Usługi w zakresie zarządzania ry-
zykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie przed-
stawienia weksli, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Leasing billboardów reklamowych, 36 Ubezpie-
czenia, Usługi finansowe, Usługi monetarne, Usługi makler-
skie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingo-
we, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), 
Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, 
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing fi-
nansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świad-
czenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie za-
kupów na raty [leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo fi-
nansowe, Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa fi-
nansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi de-
pozytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośred-
nictwo w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środ-
ków pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów walutowych, 
Przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatno-
ści, Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania samochodów, 
Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie za-
kupów konsumenckich, Usługi kredytowe w zakresie inwesty-
cji majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi 
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-rento-
we, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane z eme-
ryturami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Ob-
rót papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwestowa-
nia środków pieniężnych, Usługi finansowe związane 
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, Usługi pośrednictwa 
w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakresie obrotu 
akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usłu-
gi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związane z pro-
wadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościo-
wych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, 
Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi 
doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych fun-
duszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Zarządzanie 
aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi bro-

kerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [clearin-
gowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe zwią-
zane z akredytywą, Usługi bankowe związane z czekami po-
dróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Obsługa 
czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie przelewów 
pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwarancji finanso-
wych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transakcje w za-
kresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, Świad-
czenie usług bankowych, Obsługa funduszy powierniczych, 
Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji powierni-
czych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Obsługa 
kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie transakcji finan-
sowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Wycena nieruchomości, Wycena majątku 
ruchomego, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem 
mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
Administrowanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieru-
chomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usłu-
gi nabywania gruntu, Finansowanie projektów deweloper-
skich, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingo-
we w zakresie finansów, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki na zakup le-
asingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki za zabezpiecze-
niem, Pożyczki ratalne, Finansowanie leasingu pojazdów, Fi-
nansowanie zakupów leasingowych samochodów, Leasing 
finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy 
(zakup ratalny), Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną 
i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowla-
nego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 
38 Telekomunikacja, Usługi agencji prasowych, Usługi w za-
kresie telekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie teleko-
pii, Wypożyczanie modemów, Interaktywne usługi nadawa-
nia programów i łączności, Usługi przesyłania danych, Usługi 
przesyłania i odbioru wiadomości, Komunikacja przez termi-
nale komputerowe, Komunikacja przez sieci światłowodowe, 
Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputero-
wą za pośrednictwem telekomunikacji, Wypożyczanie apa-
ratury komunikacyjnej, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń, Świadczenie usług poczty elektronicznej 
[e-mail], Zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki 
pocztowej, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obra-
zów, dokumentów, wiadomości i danych, Zapewnianie do-
stępu do platform i portali w Internecie, Komunikacja elek-
troniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatro-
omów], linii chatowych i forów internetowych, Zapewnianie 
dostępu do baz danych on-line, Udostępnianie urządzeń 
transmisyjnych umożliwiających wymianę danych drogą 
elektroniczną, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, Informacja o telekomunikacji, 39 Usługi wynajmu zwią-
zane z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Leasing konte-
nerów towarowych, Leasing podwozi kontenerowych na ła-
dunek, 41 Usługi wydawnicze, Zapewnianie szkoleń, kształ-
cenia i nauczania, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi sporto-
we i kulturalne, Publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro-
szur, Publikowanie książek, Publikacje multimedialne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Usługi w zakresie nagrań dźwię-
kowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja programów radiowych 
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lub programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Organizo-
wanie gier i konkursów, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Organizowanie loterii, Organizowanie festiwali, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Organizacja szkoleń, Organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach 
rozrywkowych, Dostarczanie informacji dotyczących eduka-
cji, Dostarczanie informacji na temat aktywności kultural-
nych, Usługi informacji o rozrywce, Usługi w zakresie infor-
macji sportowej, Udzielanie informacji związanych z publiko-
waniem, 42 Projektowanie systemów komputerowych,  
Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, Usługi w zakresie badań naukowych, 
Usługi w zakresie badań technicznych, Badania w dziedzinie 
komputerów, Badania nad oprogramowaniem komputero-
wym, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Programowanie kompute-
rów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sie-
ci, Usługi doradztwa informatycznego, Wynajem oprogra-
mowania i programów komputerowych, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, Programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, Hosting portali internetowych, Le-
asing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania,  
45 Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi arbitrażo-
we, Mediacje, Licencjonowanie programów komputero-
wych, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Dostarczanie infor-
macji prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi 
wsparcia prawnego, Przygotowywanie przepisów, Usługi 
doradcze w zakresie prawa, Pośrednictwo w procedurach 
prawnych, Usługi pomocy w sprawach spornych, Zarządza-
nie własnością intelektualną.

(210) 528217 (220) 2021 04 28
(731) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGL

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, 
Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty do ban-
komatu [kodowane], Karty magnetyczne kodowane, Karty 
mikroprocesorowe, Karty magnetyczne do identyfikacji 
osób, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty 
pamięciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane karty 
płatnicze, Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania 
dźwiękowe], Nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, Programy komputerowe, 
Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Opro-
gramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsłu-
gowych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego 
i płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informa-
cji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie ope-
racji bankowych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania 

płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, Urządzenia do kodowania da-
nych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, Urządzenia do weryfikacji danych 
na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowanie 
zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące wyszukiwanie danych, Bezpieczne terminale do transak-
cji elektronicznych, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urzą-
dzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrzą-
dy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urzą-
dzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, 
Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia 
i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownic-
twa, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przy-
rządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy 
do kontroli, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elek-
tryczne urządzenia przełączające, Aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, Transformatory, Aku-
mulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, 
Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia do transmisji obrazu, Urzą-
dzenia do reprodukcji obrazów, Bankomaty, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Ma-
szyny liczące i sortujące monety, Kasy rejestrujące, Automa-
tyczne kasy fiskalne, Komputery, Sprzęt do przetwarzania 
danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Karty kredytowe, Czytniki kart, 
Sprzęt komputerowy, 16 Papier i karton, Materiały drukowa-
ne, Materiały piśmienne, Materiały introligatorskie, Kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Mate-
riały przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie dla arty-
stów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały do pakowa-
nia z papieru, Torby papierowe do pakowania, Czcionki dru-
karskie, Matryce, Fotografie, Druki, Książki, Katalogi, Periodyki 
[czasopisma], Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżo-
we, Broszury, Ulotki, Prospekty, Afisze, plakaty, Naklejki, Papie-
rowe materiały biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Mate-
riały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Publikacje re-
klamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Analizy kosztów, Organizowanie au-
kcji, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi pu-
blic relations, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam, Komputerowe zarządzanie ba-
zami danych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi agencji informacji handlowej, Doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalności 
gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Audyt 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Księgowość i prowadzenie 
ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podat-
kowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, 
Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej zwią-
zane z prowadzeniem franszyz, Usługi doradztwa w zakresie 
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działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania handlowego, Promocja sprzedaży, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy do-
tyczącej działalności gospodarczej, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Badania i pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji 
na temat działalności gospodarczej, Usługi w zakresie po-
średnictwa pracy, Usługi rekrutacyjne, Dobór personelu [dla 
osób trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem i zatrudniania, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
Badanie rynku, Prognozy ekonomiczne do celów prowadze-
nia działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Sta-
tystyczne badania rynkowe, Usługi wyceny działalności go-
spodarczej, Opracowywanie statystycznych danych gospo-
darczych i informacji handlowych, Sporządzanie wyciągów 
z konta, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematy-
zowanie danych w komputerowych bazach danych, Zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów i programów mo-
tywacyjnych, Archiwizacja dokumentów lub taśm magne-
tycznych [usługi biurowe], Usługi w zakresie zarządzania ry-
zykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie przed-
stawienia weksli, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Leasing billboardów reklamowych, 36 Ubezpie-
czenia, Usługi finansowe, Usługi monetarne, Usługi makler-
skie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingo-
we, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), 
Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, 
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing fi-
nansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świad-
czenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie za-
kupów na raty [leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo fi-
nansowe, Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa fi-
nansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi de-
pozytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środ-
ków pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów walutowych, 
Przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatno-
ści, Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania samochodów, 
Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie za-
kupów konsumenckich, Usługi kredytowe w zakresie inwe-
stycji majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, 
Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelno-
ści, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi eme-
rytalno-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe 
związane z emeryturami, Usługi finansowe związane 
z oszczędzaniem, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi finan-
sowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościo-
wych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, Usługi po-
średnictwa w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakre-
sie obrotu akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
akcji, Usługi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związa-
ne z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów war-
tościowych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finan-
sowe, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, 
Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi finanso-
wych funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Za-

rządzanie aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 
Usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi 
brokerskie w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozlicze-
niowe [clearingowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi fi-
nansowe związane z akredytywą, Usługi bankowe związane 
z czekami podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków banko-
wych, Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakre-
sie przelewów pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwa-
rancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), 
Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsor-
cjalne, Świadczenie usług bankowych, Obsługa funduszy po-
wierniczych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji 
powierniczych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kre-
dytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatni-
czych, Obsługa kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie 
transakcji finansowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, fi-
nansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena nieruchomości, 
Wycena majątku ruchomego, Agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nie-
ruchomości], Udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomiesz-
czeń handlowych, Administrowanie nieruchomościami, In-
westowanie w nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Finansowanie 
projektów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Po-
życzki na zakup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożycz-
ki za zabezpieczeniem, Pożyczki ratalne, Finansowanie le-
asingu pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych sa-
mochodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjne-
go, Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie fundu-
szy na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, insta-
lacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, 38 Telekomunikacja, Usługi agencji pra-
sowych, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, 
Przesyłanie telekopii, Wypożyczanie modemów, Interaktyw-
ne usługi nadawania programów i łączności, Usługi przesyła-
nia danych, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, Komu-
nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez 
sieci światłowodowe, Usługi w zakresie połączenia ze świa-
tową siecią komputerową za pośrednictwem telekomuni-
kacji, Wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, Usługi zwią-
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Świadczenie 
usług poczty elektronicznej [e-mail], Zapewnianie dostępu 
do elektronicznej skrzynki pocztowej, Transmisja danych lub 
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, Elektroniczna transmisja i re-
transmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości 
i danych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Inter-
necie, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem poko-
jów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów interne-
towych, Zapewnianie dostępu do baz danych on-line, Udo-
stępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wy-
mianę danych drogą elektroniczną, Wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, Informacja o telekomunikacji, 39 Usłu-
gi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Leasing kontenerów towarowych, Leasing podwozi 
kontenerowych na ładunek, 41 Usługi wydawnicze, Zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Usługi w zakresie roz-
rywki, Usługi sportowe i kulturalne, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publikacje 
multimedialne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikacja 
tekstów w postaci nośników elektronicznych, Usługi w za-
kresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyj-
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nych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja 
programów radiowych lub programów telewizyjnych, Pro-
dukcja filmów, Organizowanie gier i konkursów, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Organizowanie loterii, Organizo-
wanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów i sympozjów, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw w celach rozrywkowych, Dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji na temat ak-
tywności kulturalnych, Usługi informacji o rozrywce, Usługi 
w zakresie informacji sportowej, Udzielanie informacji zwią-
zanych z publikowaniem, 42 Projektowanie systemów kom-
puterowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania, Usługi w zakresie badań nauko-
wych, Usługi w zakresie badań technicznych, Badania w dzie-
dzinie komputerów, Badania nad oprogramowaniem kom-
puterowym, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie kompu-
terów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi projektowania w zakresie tworzenia 
sieci, Usługi doradztwa informatycznego, Wynajem oprogra-
mowania i programów komputerowych, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, Programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, Hosting portali internetowych, Le-
asing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, 
45 Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi arbitrażo-
we, Mediacje, Licencjonowanie programów komputero-
wych, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Dostarczanie infor-
macji prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi 
wsparcia prawnego, Przygotowywanie przepisów, Usługi 
doradcze w zakresie prawa, Pośrednictwo w procedurach 
prawnych, Usługi pomocy w sprawach spornych, Zarządza-
nie własnością intelektualną.

(210) 528218 (220) 2021 04 28
(731) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, Kar-
ty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty do banko-
matu [kodowane], Karty magnetyczne kodowane, Karty mi-
kroprocesorowe, Karty magnetyczne do identyfikacji osób, 
Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty pamię-
ciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane karty płatnicze, 
Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania dźwiękowe], 
Nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i nośniki do przecho-
wywania danych, Programy komputerowe, Systemy elektro-
nicznych terminali płatniczych [EPOS], Oprogramowanie 

komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, 
Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności 
elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do komu-
nikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat 
rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji banko-
wych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania płatności elek-
tronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez 
osoby trzecie, Urządzenia do kodowania danych, Oprogra-
mowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz da-
nych, Urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie 
kodowanych kartach, Oprogramowanie zabezpieczające, 
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwa-
nie danych, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicz-
nych, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrzą-
dy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia kinemato-
graficzne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia 
i przyrządy wagowe do jednostek umownych, Przyrządy po-
miarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia i przyrządy 
do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownictwa, Urządze-
nia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy szkole-
niowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, 
Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elektryczne urzą-
dzenia przełączające, Aparatura i urządzenia do przewodze-
nia energii elektrycznej, Transformatory, Akumulatory, elek-
tryczne, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Urządze-
nia do rejestrowania i nagrywania danych, Urządzenia do na-
grywania dźwięku i obrazów, Urządzenia do transmisji dźwię-
ku, Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia do reproduk-
cji obrazów, Bankomaty, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, Maszyny liczące i sortujące 
monety, Kasy rejestrujące, Automatyczne kasy fiskalne, Kom-
putery, Sprzęt do przetwarzania danych, Automatyczne urzą-
dzenia do gaszenia ognia, Magnetyczne nośniki danych, Kar-
ty kredytowe, Czytniki kart, Sprzęt komputerowy, 16 Papier 
i karton, Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Materiały 
introligatorskie, Kleje do materiałów piśmiennych lub do ce-
lów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle 
malarskie dla artystów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały 
do pakowania z papieru, Torby papierowe do pakowania, 
Czcionki drukarskie, Matryce, Fotografie, Druki, Książki, Katalo-
gi, Periodyki [czasopisma], Czasopisma [periodyki], Czasopi-
sma branżowe, Broszury, Ulotki, Prospekty, Afisze, plakaty, 
Naklejki, Papierowe materiały biurowe, Biurowe artykuły pa-
piernicze, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne, 
Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Za-
rządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, Analizy kosztów, Organizo-
wanie aukcji, Organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Usługi public relations, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Rozpowszechnianie reklam, Komputerowe zarzą-
dzanie bazami danych, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi agencji informacji handlowej, Doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Audyt 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Księgowość i prowadzenie 



124 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2021

ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatko-
wej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi do-
radcze dotyczące działalności gospodarczej związane z pro-
wadzeniem franszyz, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
handlowego, Promocja sprzedaży, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej 
działalności gospodarczej, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Badania i pozyskiwanie informacji o działal-
ności gospodarczej, Udostępnianie informacji na temat dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, 
Usługi rekrutacyjne, Dobór personelu [dla osób trzecich], Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 
Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Badanie rynku, 
Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Statystyczne bada-
nia rynkowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opra-
cowywanie statystycznych danych gospodarczych i informa-
cji handlowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Kompilacja 
komputerowych baz danych, Systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakre-
sie reklamy, Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Or-
ganizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalno-
ściowych dla klientów i programów motywacyjnych, Archiwi-
zacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biuro-
we], Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie przedstawienia weksli, Wy-
najmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing bil-
lboardów reklamowych, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, 
Usługi monetarne, Usługi maklerskie, Usługi udzielania poży-
czek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie finanso-
wania zakupów na raty (leasing), Usługi w zakresie nierucho-
mości, Bankowość elektroniczna, Bankowość internetowa, 
Bankowość telefoniczna, Leasing finansowy, Finansowanie 
zakupów w formie leasingu, Świadczenie finansowych usług 
leasingowych, Finansowanie zakupów na raty [leasing], Noto-
wania giełdowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo inwesty-
cyjne, Usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania 
ryzykiem, Usługi depozytowe, Usługi kredytowe, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe, Zarządzanie majątkiem, Organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finanso-
we, Pośrednictwo w usługach finansowych, Transfer elektro-
niczny środków pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów 
walutowych, Przelew funduszy za pośrednictwem elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w zakresie elektro-
nicznych płatności, Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania 
samochodów, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Fi-
nansowanie zakupów konsumenckich, Usługi kredytowe 
w zakresie inwestycji majątkowych, Windykacja należności 
i odzysk długu, Usługi w zakresie windykacji długu i faktorin-
gu wierzytelności, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, 
Usługi emerytalno-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi fi-
nansowe związane z emeryturami, Usługi finansowe związa-
ne z oszczędzaniem, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi finan-
sowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościo-
wych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, Usługi po-
średnictwa w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakre-
sie obrotu akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
akcji, Usługi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związa-
ne z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów warto-

ściowych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finanso-
we, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi 
doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych fun-
duszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Zarządzanie 
aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi broker-
skie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [clearin-
gowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe związa-
ne z akredytywą, Usługi bankowe związane z czekami po-
dróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Obsługa 
czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie przelewów 
pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwarancji finansowych 
i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transakcje w zakresie 
wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, Świadczenie 
usług bankowych, Obsługa funduszy powierniczych, Usługi 
powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, 
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart de-
betowych i elektronicznych kart płatniczych, Obsługa kart 
do transakcji płatniczych, Dokonywanie transakcji finanso-
wych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Wycena nieruchomości, Wycena majątku 
ruchomego, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem 
mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
Administrowanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieru-
chomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
nabywania gruntu, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki na zakup leasingowy, 
Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki za zabezpieczeniem, Po-
życzki ratalne, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowa-
nie zakupów leasingowych samochodów, Leasing finansowy 
sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy (zakup ra-
talny), Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, 
37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 38 Telekomu-
nikacja, Usługi agencji prasowych, Usługi w zakresie telekon-
ferencji i wideokonferencji, Przesyłanie telekopii, Wypożycza-
nie modemów, Interaktywne usługi nadawania programów 
i łączności, Usługi przesyłania danych, Usługi przesyłania i od-
bioru wiadomości, Komunikacja przez terminale komputero-
we, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Usługi w zakre-
sie połączenia ze światową siecią komputerową za pośred-
nictwem telekomunikacji, Wypożyczanie aparatury komuni-
kacyjnej, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń, Świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], Za-
pewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, 
Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Elektro-
niczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, doku-
mentów, wiadomości i danych, Zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, Komunikacja elektroniczna 
za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii cha-
towych i forów internetowych, Zapewnianie dostępu do baz 
danych on-line, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych 
umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, Wy-
pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Informacja o te-
lekomunikacji, 39 Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie transportu, Leasing kontenerów towarowych, Le-
asing podwozi kontenerowych na ładunek, 41 Usługi wydaw-
nicze, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Usługi 
w zakresie rozrywki, Usługi sportowe i kulturalne, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publi-
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kacje multimedialne, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewi-
zyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produk-
cja programów radiowych lub programów telewizyjnych, 
Produkcja filmów, Organizowanie gier i konkursów, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Organizowanie loterii, Organi-
zowanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów i sympozjów, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Dostarczanie informacji do-
tyczących edukacji, Dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności kulturalnych, Usługi informacji o rozrywce, Usługi w za-
kresie informacji sportowej, Udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, 42 Projektowanie systemów komputero-
wych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, Usługi w zakresie badań naukowych, 
Usługi w zakresie badań technicznych, Badania w dziedzinie 
komputerów, Badania nad oprogramowaniem komputero-
wym, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo w zakre-
sie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Programowanie komputerów, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, 
Usługi doradztwa informatycznego, Wynajem oprogramo-
wania i programów komputerowych, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych, Programowanie oprogramowa-
nia do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i fo-
rów internetowych, Hosting portali internetowych, Leasing 
oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, 45 Me-
diacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi arbitrażowe, Me-
diacje, Licencjonowanie programów komputerowych, Licen-
cjonowanie oprogramowania komputerowego, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Dostarczanie informacji 
prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi wspar-
cia prawnego, Przygotowywanie przepisów, Usługi doradcze 
w zakresie prawa, Pośrednictwo w procedurach prawnych, 
Usługi pomocy w sprawach spornych, Zarządzanie własno-
ścią intelektualną.

(210) 528219 (220) 2021 04 28
(731) JAKIMOWICZ AGNIESZKA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TROFEO.

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bluzy sportowe, Koszulki kolarskie, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Kurt-
ki jako odzież sportowa, Kurtki sportowe, Maski ochronne 
[modna odzież], Ocieplacze na szyję, Odzież dla kolarzy, 
Odzież dla rowerzystów, Odzież sportowa, Odzież trenin-
gowa, Odzież triatlonowa, Podkoszulki sportowe, Ręka-

wiczki dla rowerzystów, Skarpetki dla sportowców, Skarpe-
ty sportowe, Spodenki dla rowerzystów, Spodenki rowero-
we na szelkach, Spodnie kolarskie, Spodnie sportowe, Stro-
je sportowe, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, 
Topy [odzież], Topy sportowe do rozgrzewki, Ubrania dla 
kolarzy.

(210) 528264 (220) 2021 04 29
(731) NUKARI CHABAN KRISTINA TEX, Urzut
(540) (znak słowny)
(540) MONOLITH
(510), (511) 24 Dzianina, Filc, Laminowane materiały tekstyl-
ne w belach o właściwościach izolacyjnych, Materiał tekstylny 
do pakowania prezentów, Materiały do produkcji odzieży, Ma-
teriały do tapicerki, Materiały na tkaniny dekoracyjne [elemen-
ty wystroju wnętrz], Materiały na zasłony będące wyrobami 
tekstylnymi w belach, Materiały tekstylne w belach używane 
do produkcji nakryć do pościeli, Materiały tekstylne w belach 
do umeblowania, Materiały tekstylne wykorzystywane w pro-
dukcji żaluzji, Materiały tkane do foteli, Materiały tkane do me-
bli, Materiały tkane na sofy, Materiały tkane jako elementy wy-
posażenia wnętrz, Ognioodporne tkaniny obiciowe, Okienne 
tkaniny dekoracyjne, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia 
do sypialni, Tkaniny do tapicerki, Tkaniny do użytku w produk-
cji zewnętrznych pokryć na krzesła, Tkane materiały tekstylne 
wykonane z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Tka-
nina do obuwia, Tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla 
mężczyzn, Tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla ko-
biet, Tkanina do użytku w produkcji portfeli, Tkanina do użyt-
ku w produkcji toreb, Tkanina do użytku w produkcji parasoli, 
Tkanina do zastosowania w produkcji pokrowców, Tkanina 
do zastosowania w produkcji portmonetek, Tkanina filcowa, 
Tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, Tkaniny 
[bele], Tkaniny będące materiałami w belach.

(210) 528273 (220) 2021 04 29
(731) EJMOCKA-KOC KAROLINA, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Language MASTERS

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 24.17.02, 26.04.06, 26.04.16, 
26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.01.05, 29.01.14

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa 
towarów

1

1 523214, 526276, 527815

2 527103

3 466470, 520350, 523916, 525630, 526004, 526005, 526006, 526098, 526455, 526515, 526580, 526683, 526708, 
526888

4 526372, 526377, 527815

5 517557, 519612, 523214, 523916, 525114, 525726, 526004, 526005, 526006, 526286, 526478, 526517, 526520, 
526608, 526708, 526761, 526818, 526888, 526948, 527945

6 513292, 526128, 526315, 526372, 526377, 526944, 526950, 526952, 526997

7 507787, 521151, 521152, 526372, 526377, 526637, 526638, 527102, 527815

8 521151, 521152, 526098, 526372, 526377, 527815

9 520107, 521151, 521152, 524096, 524503, 524657, 524907, 524908, 524910, 524911, 524912, 524914, 525076, 
525077, 525746, 526042, 526074, 526076, 526172, 526175, 526227, 526257, 526263, 526320, 526323, 526372, 
526377, 526403, 526422, 526478, 526590, 526597, 526617, 526668, 526861, 526888, 526934, 527815, 528216, 
528217, 528218

10 523916, 526257

11 521151, 521152, 524190, 526106, 526372, 526377, 526950, 526952, 526997, 527058, 527815

12 526128, 526372, 526377, 526668, 526850, 526858, 526860, 527815

14 525253, 526372, 526377

16 510012, 521050, 524239, 524907, 524908, 524910, 524911, 524912, 524914, 525253, 526004, 526005, 526006, 
526042, 526074, 526076, 526372, 526377, 526403, 526478, 526567, 526607, 526709, 526861, 526934, 526997, 
528216, 528217, 528218

17 526276, 527815

18 519771, 526004, 526005, 526006, 526372, 526377, 526403, 526668, 526709, 526781, 527096, 527108

19 523572, 524309, 524357, 526276, 526315

20 520107, 521151, 521152, 525525, 526372, 526377, 526409, 526440, 526444, 526476, 526533, 526668, 526997, 
527041, 527095, 528102

21 521151, 521152, 524296, 526004, 526005, 526006, 526372, 526377, 526708, 526709, 526997

22 526372, 526377

24 521050, 526668, 527054, 528264

25 519771, 521050, 522610, 524907, 524908, 524910, 524911, 524912, 524914, 525253, 525678, 526372, 526377, 
526403, 526567, 526631, 526671, 526708, 526779, 526781, 526782, 526850, 526860, 527001, 527036, 527054, 
528219

26 521050

27 520107

28 520107, 524503, 525253, 526004, 526005, 526006, 526372, 526377, 526668, 527095

29 510979, 520345, 522010, 522610, 523986, 523987, 524029, 524262, 524263, 524516, 525791, 525998, 526021, 
526383, 526901, 527025

30 500705, 518611, 519612, 522010, 522610, 523613, 523986, 523987, 524264, 524516, 525998, 526021, 526146, 
526242, 526382, 526383, 526478, 526533, 526660, 526662, 526818, 526888, 527025, 527945, 528096

31 525678, 526004, 526005, 526006, 526352, 526533, 526761, 527025

32 517216, 522010, 522610, 523986, 523987, 525998, 526021, 526093, 526180, 526181, 526182, 526372, 526377, 
526481, 526567, 526715, 526857, 527945
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33 520280, 525721, 525722, 526093, 526372, 526377, 526481, 526615, 526819, 526821

34 526997

35 466470, 500705, 507787, 514913, 519612, 519771, 520350, 522614, 523214, 523508, 523509, 523519, 523572, 
523613, 523918, 524234, 524239, 524289, 524291, 524292, 524503, 524657, 524907, 524908, 524910, 524911, 
524912, 524914, 525076, 525077, 525114, 525652, 525684, 525714, 525742, 525997, 525998, 526012, 526021, 
526042, 526045, 526046, 526074, 526076, 526113, 526223, 526247, 526263, 526322, 526372, 526377, 526383, 
526403, 526423, 526438, 526440, 526478, 526481, 526520, 526567, 526591, 526603, 526631, 526655, 526668, 
526708, 526779, 526781, 526782, 526819, 526821, 526888, 526901, 526934, 526944, 526950, 526952, 526999, 
527025, 527054, 527815, 528216, 528217, 528218

36 514913, 523572, 524081, 524289, 524291, 524292, 525684, 525996, 525997, 525998, 526045, 526046, 526263, 
526372, 526377, 526444, 526467, 527000, 528216, 528217, 528218

37 513292, 520350, 523572, 524096, 524190, 524289, 524291, 524292, 525996, 525998, 526110, 526215, 526223, 
526227, 526315, 526322, 526372, 526377, 526624, 526637, 526638, 526944, 527058, 527815, 528216, 528217, 
528218

38 523508, 523509, 524239, 524657, 526074, 526076, 526263, 526372, 526377, 528216, 528217, 528218

39 466470, 514913, 522614, 524653, 524657, 525079, 525995, 525996, 525998, 526113, 526223, 526311, 526312, 
526322, 526372, 526377, 526478, 526901, 527025, 527815, 528216, 528217, 528218

40 526372, 526377, 526510, 526625, 526944, 527025, 527058

41 517427, 520107, 520350, 523508, 523509, 523918, 524503, 525114, 525253, 525652, 525714, 525997, 525998, 
526042, 526046, 526060, 526074, 526076, 526113, 526132, 526174, 526183, 526263, 526311, 526312, 526372, 
526377, 526444, 526478, 526481, 526533, 526567, 526617, 526663, 526666, 526667, 526696, 526699, 526762, 
526819, 526821, 526853, 526861, 526934, 527002, 527033, 527817, 528096, 528216, 528217, 528218, 528273

42 507787, 524096, 524190, 524289, 524291, 524292, 524657, 525996, 525998, 526215, 526372, 526377, 526438, 
526590, 526597, 526853, 526888, 527815, 527817, 528216, 528217, 528218

43 518611, 522610, 523613, 524239, 524261, 526135, 526313, 527025, 528096

44 520350, 523373, 523374, 523508, 523509, 523655, 523857, 525076, 525077, 525114, 526183, 526215, 526313, 
526315, 526322, 526460, 526478, 526515, 526603, 527817

45 523330, 524296, 524657, 525129, 525684, 525714, 526060, 526372, 526377, 526438, 526444, 528216, 528217, 
528218
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#inteligentnedachy 526227

4jeans 526779

7craft 526409

A Allefin 526520

A 523330

ADAM SZULC BARBER SINCE 1986 523655

ADWOKATURA ZDROWIA 520350

AFRON KLIMA 524190

Agni 526478

Agro na obcasach 526263

AIRVANE 527102

AKADEMIA ZDROWEGO WYMIENIA DE HEUS 527817

ALDA 526997

ALERIC SPRAY 523916

alget 526172

ALUHOUSE 526944

AMB METAL FORMING 513292

AMBOSS 524357

angadu 527002

APARTAMENTY OŁTASZYN 523572

APLAUS MEBLE & WYPOSAŻENIE DOMU 526440

ASANO Be Smart Be Social 525742

ATOX 523214

AUREMIN 525726

BALLSY 526631

BARPRO 524261

Bee Happy 526533

BIELENDA COSMIC WELLNESS 526455

Bio Life 526383

Bionessa 526098

Black Razor Barber 523857

bobrówka 526615

BORN TO SMILE 526668

BW TECH 526952

BW-TECH 526950

CANNABINACS 526818

Caprio 526857

CARPE DIEM PERSONAL 526591

CGO IMMIGRATION 525129

Colian DEVELOPER 525996

Colian LOGISTIC 525995

Colian POMAGA 525997

Colian 525998

COUNTRY&NATURE 526352

damasita 526671

Dark BOOK 526076

DEMEFEX 517557

DIAGNOMATIC 526422

DiViNg PRO AKADEMIA NURKOWANIA 526312

DiViNg PRO POLSKIE CENTRUM NURKOWE 526311

Dom Apart NIERUCHOMOŚCI 524081

Dr Fisher 526655

Dr. Bee 527945

DR. CUONG 525114

DUNNE 525077

E CLICKBED 527041

Ea 507787

ECOBOT SCRUB 526638

ECOBOT SWEEP 526637

Edu Technologies 526617

edubama 520107

ELIN PPH 526608

ELMEX OPTI-SZKLIWO 525630

ELSTOP 524096

ENERGY DRINK 526093

ESKA SERWIS 526110

ESPARANTO 527054

ex expert-Kosmetyki.pl sklep internetowy 466470

EXTREME RIDE 526850

FAIR PLAY TRUCK 526223

FINTECH HUB KNF 524911

FINTECH HUB KNF 524912

FINTECH KNF 524907

FINTECH KNF 524908

Flukofemin one 526517

FOKUS 526320

FORMUŁA REVO-TRANS 526761

fun2bemum HANDMADE IN POLAND 526781

galileo logistic 524653

GELLWE naturalnie pyszne 522010

Giełda wschód 526045

GIOVANNI HEAT 527058

Go healthy girl. 526603

Greenspot 526315

Grey BOOK 526074

H hot in here 526782

HealthyBE 519612

HEAVY STONE 524309
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HERBAYA 526888

Hillshire Farm 524263

Hillshire Farm 524264

ICG international consulting group 525684

ID 526481

IDEA GETIN LEASING 528216

IGL 528217

ITOPRIGAST 526286

Janaturalna 525791

JIMMY DEAN 524516

JOGA U ŹRÓDEŁ 526183

JOKER 526323

JUSU 526021

k koma 528102

KamStop Express 526683

KEBAB KI INN GRILL BAR KUCHNIA LIBAŃSKA 526625

KISZECZKA JEDYNA TAKA, RĘCZNIE  
WYRABIANA Oryginalna KIEŁBASA BIAŁA  
KARCZEWSKA OD KTÓREJ WSZYSTKO SIĘ  
ZACZĘŁO W ROKU 1936 520345

KONNY EQUESTRIAN FASHION 525678

Krupnik 520280

KUGUART 526624

kupuj.tv 526012

L’ola Bianka 521050

LA VIE 526607

Language MASTERS 528273

lilac SKLEP KOSMETYCZNY 526999

Lilerei 519771

LOEWEN LEGAL HUB 525714

LOVEART 527103

Lumee Photocatalytic lonization - LPI 526106

matex 525079

matoguard pro 525746

Melvit e-flakes 526660

Melvit e-porridge 526662

MICKEY RUST 527036

MM MOST the MOST 523918

mobes 526175

MONOLITH 528264

morning apple 526181

morning orange 526182

morning 526180

MOTOLOCK 526128

Muffinkowo 528096

MUZEUM MOTORYZACJI 526174

NA KAMIENIU 523613

NA NATURALNEJ WODZIE MINERALNEJ  
juRajska Lemoniada BEZ KONSERWANTÓW  
POLSKIE SMAKI 526715

NAUTILUS PEARL 526313

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska 526060

NOT bad 526515

OCH! i ACH! 526242

On-line.Marketing.MAGAZYN 526934

ortoteam EVERY MOVE WE CARE 526460

PANDA TRADA 522614

PAPA KEBAB 522610

PASO 526709

PE GK POLSKA ENERGIA GRUPA KAPITAŁOWA 514913

Piegołaki 526146

PIGGYPEG 523508

Piggypeg 523509

PIOTRKOWSKA 525721

PIROLI-GUM spółka z o.o. 526510

PIWO PILOT 517216

PODLASKIE MĄKI EKOLOGICZNE 526382

Polska Firma Rodzinna 523986

Polska Firma Rodzinna 523987

POMIANUS 526444

PRZEDSZKOLE NA CZASIE 526861

PRZYSTANEK ZATOKA 526135

Receptaw.net 523374

RECFOOD 526247

ReD EBN 526853

REHACARE 526322

REM-Sen.pl Producent materacy 526476

Roothkin 524234

S ARS LONGA 526215

Sangra de Allegra 526819

SANGRA DE ALLEGRA 526821

SANTANDER F24 526467

SATIS 524657

SAWA EXPO 526046

SER SZWAJCAR gostyński SZWAJCAR  
CHEES PLASTRY/SLICED  SM Gostyń 524029

seth software 526597

SMOLNA 526567

Smrek Serecek ręcznie wyrobiony 510979

sn 526403

Stargum 526276

START BIURO NIERUCHOMOŚCI 527000

State Fair 524262

STOLLIDO GALERIA MEBLI 526423

Studio Elektrownia 526663

STUDIO ELEKTROWNIA 526696

STUDIO ELEKTROWNIA 526699

STUDIO X ŁUCKA 524289

STUDIO X PROSTA 524291

STUDIO X 524292

SURFACE GO technology 526580

SYRIUSZ 525525

ŚLEDŹ NA ŁAŃCUCHU 524239
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Táncoló Czardasz smaków 526901

tarnawa 1934 527095

The Planet Zakupy przyjazne Ziemi 523519

tinta DLA PLASTYKÓW 510012

TRAVEL ADVENTURE SCHOOL 527033

Trixmag 525652

TROFEO. 528219

TRUCKS-4YOU WE CARRY YOUR TRUST 526858

TRYBUNALSKA 525722

TULA z natury troskliwi 526005

TULA 526006

Turbo Pak 526948

TYSKI SPORT 525253

UNIPAN 526257

URSUS 526372

URSUS 526377

VINELL 527001

W WARYNSKI Origin 527815

Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze  
Krówka mleczna SPRAWDZONA RECEPTURA 500705

WE 521151

WE. 521152

WEGAHOLIK ZDROWO UZALEŻNIONY 527025

WIMIN 526708

WODECKI TWIST 526042

Wood Water 524296

WP WARRIOR PASSION 524503

XENON 525076

XTR 526860

YOU SCREAM ICE CREAM 518611

Zajączek Uczy 526132

ZAKOPLAN 526113

ZIELONE BŁONIA 526004



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.

1084711 StarkLine (2021 03 22) 6, 7, 8
1482169 honeymoon in love with Honey (2021 04 01)

CFE: 03.13.04, 27.05.09, 29.01.14 3, 5, 30
1587009 L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)

CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 37
1587019 L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)

CFE: 20.05.07, 26.04.04, 27.05.09, 29.01.13 19
1587022 L LX Global (2021 03 11, 2021 03 05)

CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 1
1587038 MESIRIN (2021 01 12, 2020 08 21) 5
1587051 Papiro (2021 01 09)

CFE: 27.05.01 33
1587055 (2021 01 30)

CFE: 28.03.00 5
1587068 CONVERSATIONS (2021 02 10, 2020 08 11)

CFE: 27.05.01 3
1587070 SYMPHONY (2021 02 10, 2020 08 11)

CFE: 27.05.01 3
1587083 L LX (2021 03 11, 2021 03 02)

CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 27
1587102 L LX (2021 03 11, 2021 03 02)

CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 10
1587148 (2021 01 13)

CFE: 28.03.00 37
1587189 TRUECOLOR (2021 03 02, 2020 11 13) 9, 24
1587252 GENESIS (2021 03 11, 2021 03 04)

CFE: 03.07.16, 24.01.15, 27.05.02 36
1587303 PLANET IQ+ (2020 09 06, 2020 08 14)

CFE: 24.17.05, 25.05.02, 26.04.04, 
26.15.25, 27.05.09, 29.01.14

6, 20, 35

1587349 L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 9

1587376 GENESIS (2021 03 11, 2021 03 04) 36
1587431 HOTËNOK (2020 10 14)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 20, 25, 28
1587498 (2021 02 05)

CFE: 28.03.00 31
1587533 winebank (2020 12 31) 35, 41, 42, 43, 45
1587565 RHAPSODY (2021 02 10, 2020 08 11)

CFE: 27.05.01 3
1587568 IMAGINATION (2021 02 10, 2020 08 11)

CFE: 27.05.01 3

1587573 PISCAR (2020 11 25) 41
1587575 TORFLAND (2021 02 05) 1, 35
1587602 WESTMOTORS (2020 10 30, 2020 06 30)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 35, 37, 39
1587604 deerma (2021 03 17)

CFE: 18.05.01, 27.05.01 7, 9, 11, 21, 35
1587610 APOLLO LIFT (2021 01 26)

CFE: 27.05.01 12
1587626 iRest (2021 01 15)

CFE: 27.05.01 20, 28
1587649 (2020 12 16, 2020 11 23)

CFE: 03.13.04 16, 21, 25, 28, 29, 30, 
32, 35, 39, 43

1587658 TUNEGEM (2020 12 07, 2020 11 20) 9
1587662 ZILAN (2020 01 30, 2020 01 24)

CFE: 26.04.24, 27.05.24, 28.01.00, 
29.01.13

18, 25

1587671 (2020 12 23)
CFE: 03.07.03, 26.01.03 5

1587713 VITASLIM INNOVE (2020 12 29, 2020 11 30)
CFE: 01.15.15, 26.01.01, 27.05.09, 
29.01.13

5, 16, 35

1587727 VP trend (2021 01 13, 2020 07 23)
CFE: 27.05.10 6, 19, 37

1587799 NATURMIL (2021 03 09) 5
1587822 JOLLIBEE (2020 12 16, 

2020 10 02)
16, 21, 25, 28, 29, 
30, 32, 35, 39, 43

1587841 PORAGLASS (2021 01 27, 2020 10 14)
CFE: 27.05.03, 29.01.04 1, 17, 19, 35

1587859 PROTECTED TOOLS Impact Water Dust  
(2020 11 17)
CFE: 24.01.03, 26.04.04, 26.11.07, 
29.01.12, 27.05.10

7, 8

1587865 (2021 02 05)
CFE: 28.03.00 36

1587869 REFOND (2021 03 26)
CFE: 26.01.03, 27.05.01 9

1587924 PROTECTED TOOLS (2020 11 17)
CFE: 24.01.03, 26.04.04, 27.05.24, 
29.01.12

7, 8



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1587022, 1587575, 1587841 

3  1482169, 1587068, 1587070, 1587565, 1587568 

5  1482169, 1587038, 1587055, 1587671, 1587713, 1587799 

6  1084711, 1587303, 1587727 

7  1084711, 1587604, 1587859, 1587924 

8  1084711, 1587859, 1587924 

9  1587189, 1587349, 1587604, 1587658, 1587869 

10  1587102 

11  1587604 

12  1587610 

16  1587649, 1587713, 1587822 

17  1587841 

18  1587662 

19  1587019, 1587727, 1587841 

20  1587303, 1587431, 1587626 

21  1587604, 1587649, 1587822 

24  1587189 

25  1587431, 1587649, 1587662, 1587822 

27  1587083 

28  1587431, 1587626, 1587649, 1587822 

29  1587649, 1587822 

30  1482169, 1587649, 1587822 

31  1587498 

32  1587649, 1587822 

33  1587051 

35  1587303, 1587533, 1587575, 1587602, 1587604, 1587649, 1587713,
 1587822, 1587841 

36  1587252, 1587376, 1587865 

37  1587009, 1587148, 1587602, 1587727 

39  1587602, 1587649, 1587822 

41  1587533, 1587573 

42  1587533 

43  1587533, 1587649, 1587822 

45  1587533



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.

516229 id Business Solutions Limited
2020 12 14 9, 35, 42

516230 id Business Solutions Limited
2020 12 14 9, 35, 42

518977 AYCART VALDES JOSE MARIA
2021 01 14 32

515814 OKEO Limited
2021 01 19 9, 36

518968 Dobla B.V.
2021 02 01 30

518508 Valuedata Corporation Limited
2021 02 05 32

517736 ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 08 29

517628 NATURA MARKETING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 15 3, 40

516978 DOLFOS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 02 22 5, 31

517759 igefa Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
2021 03 08 3

517758 Evonik Dr. Straetmans GmbH
2021 03 08 3

519290 Boardriders IP Holdings, LLC
2021 03 19 9

518836 JACK DANIEL’S PROPERTIES INC.
2021 03 22 33

521607 FABRYKA MEBLI BALMA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 04 12 20, 35

518257 Syngenta Participations AG
2021 04 19 5

518806 LUX-REISEN BIS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
2021 04 09 39

521732 WALMART APOLLO, LLC
2021 04 19 3, 5

521828 Calzedonia S.p.A.
2021 04 19 25

521913 Pon Bicycle Holding B.V.
2021 04 16 12

522131 PIRELLI TYRE S.P.A.
2021 04 19 16, 35, 36, 37

521783 MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 23 10, 25

521658 BISAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 19 10

522479 POLSKA 2050
2021 04 26 16, 25



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1553990 WeWork Companies LLC
2021 01 26 35, 37, 41, 42

1558838 Invicta S.p.A.
2021 02 23 35

1559260 Invicta S.p.A.
2021 02 23 16, 35
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